
الصف الثالث االبتدائي

دليل املعلم
2021/2020

الفصل الدراسي الثاني

الرياضيات



مقدمة

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم في مصر. حيث انطلقت إشارة البدء في التغيير 
اجلذري لنظامنا التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية )تعليم 2.0( وبدأت أولى مالمح هذا 
التغيير من سبتمبر 2018 عبر تغيير مناهج مرحلة رياض األطفال والصف األول االبتدائي وتغيير مناهج الصف الثاني 

االبتدائي لعام 2019، وسيستمر هذا التغيير تباًعا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030. 

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية اجلديدة،  ولقد كان هذا العمل نتاًجا للكثير 
من الدراسات واملقارنات والتفكير العميق والتعاون مع الكثير من خبرات علماء التربية في املؤسسات الوطنية والعاملية، لكي 

نصوغ رؤيتنا في إطار قومي إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير ملركز تطوير املناهج واملواد التعليمية، كما تتقدم بالشكر 
ملستشاري الوزير وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، مؤسسة نهضة مصر، مؤسسة لوجنمان 
مصر، منظمة اليونيسف، منظمة اليونسكو،  خبراء التعليم في البنك الدولي وأساتذة كليات التربية املصرية ملشاركتهم الفاعلة 
في إعداد إطار املناهج الوطنية مبصر، وأخيًرا تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد بقطاعات وزارة التربية والتعليم وكذلك مديري 

عموم املواد الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل.

إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنا دون اإلميان العميق للقيادة السياسية املصرية بضرورة التغيير، أخيًرا، أشكر 
جميع املسؤولني في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع قطاعات الوزارة وكذلك املستشارين املعنيني بالوزارة 
الذين شاركوا في هذه العملية. فهذا اإلصالح املنشود للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس فاإلصالح 
الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء املواطن املصري، و لقد 
مت تفعيل تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة. إن نظام 
تعليم مصر اجلديد هو جزء من مجهود وطني كبير ومتواصل لالرتقاء مبصر إلى مصاف الدول املتقدمة لضمان مستقبل 

عظيم جلميع مواطنيها.



كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في عمر مصرنا احلبيبة بإطالق نظام التعليم والتعلم املصري اجلديد والذي 
مت تصميمه لبناء إنسان مصري منتم لوطنه وألمته العربية وقارته األفريقية، مبتكر، مبدع، يفهم ويتقبل االختالف، متمكن 

من املعرفة واملهارات احلياتية، قادر على التعلم مدى احلياة وقادر على املنافسة العاملية.

لقد آثرت الدولة املصرية أن تستثمر في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري مبقاييس جودة عاملية، كي ينعم أبناؤنا 
وأحفادنا مبستقبٍل أفضل وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى مصاف الدول الكبرى في املستقبل القريب.

إن حتقيق احللم املصري ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية املصرية هو مسئولية مشتركة بيننا جميًعا من مؤسسات 
الدولة أجمعها وأولياء األمور وأسرة التربية والتعليم وأساتذة اجلامعات ومنظومة اإلعالم املصري. وهنا أود أن أخص 
بالذكر السادة املعلمون األجالء الذين ميثلون القدوة واملثل ألبنائنا ويقومون بالعمل الدؤوب إلجناح هذا املشروع القومي.

إنني أناشدكم جميًعا أن يعمل كٌل منا على أن يكون قدوًة صاحلًة ألبنائنا وأن نتعاون جميًعا لبناء إنسان مصري قادر 
على استعادة األمجاد املصرية وبناء احلضارة املصرية اجلديدة.

خالص متنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق واحترامي وإجاللي ملعلمي مصر األجالء.

د. طارق جالل شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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كيفية استخدام هذا الدليل

ُصمم دليل معلم الرياضيات لدعم املعلمني في إعداد وتنفيذ خبرات التعلم الفّعالة واملتميزة، من خالل تقدمي تعليمات واضحة وتدريجية تتضمن معارف 
املعلم، واستراتيجيات التدريس، وتقنيات إدارة الصفوف الدراسية. خالل هذه اخلبرات والتجارب التعليمية، يستكشف التالميذ، ويلعبون، ويستخدمون 

احملسوسات، ويتواصلون ويتعاونون مع زمالئهم، ويطرحون أسئلة ويبحثون عن إجابات عليها، وميارسون مهارات ومفاهيم جديدة.

يهدف دليل املعلم إلى مساعدة التالميذ على إجناز األهداف اآلتية:
تعزيز القدرات احلسابية األساسية  
اكتشاف الترابط بني املفاهيم الرياضية  
تطوير الطالقة احلاسوبية  
اكتساب واستخدام املفردات الرياضية  
بناء الوعي مبفاهيم القياس واألشكال الهندسية   
تعزيز التفكير النقدي وحل املشكالت والتعاون والتواصل  
زيادة االستمتاع بالرياضيات  

إذا لم يستخدم املعلمون دلياًل مماثاًل من قبل، فإليكم بعض النصائح العملية:
ن مالحظات وركز على التفاصيل املهمة.   اقرأ كل فصل بعناية.قبل احلصة. دِوّ
ن مالحظة محددة عن كل األقسام التي حتمل عناوين حتضير املعلم للفصل الدراسي أو الفصل أو الدرس. تشمل هذه األقسام    دِوّ

خطوات يجب على املعلم إكمالها من أجل تنفيذ التجارب التعليمية في الفصل الدراسي والفصول والدروس. سيخفف اإلعداد املسبق 
أعباء عمل املعلم ويضمن حتقيق جتارب تعليمية ناجحة للتالميذ.

اجمع املواد الالزمة وأِعد أي جتهيزات قبل شرح الدروس.  
فّكر في تقنيات أخرى إضافية ضرورية خاصة بإدارة الصفوف الدراسية تناسب صفك وبيئتك التعليمية بالتحديد.  

يتضمن كتاب رياضيات التلميذ اخملصص للصف الثالث االبتدائي، صفحات جلزئية اربط والتطبيق وكراس الرياضيات، باإلضافة إلى مسائل 
"التحّدي" )في بعض الدروس(، وصفحات موارد التلميذ، وصفحات املفردات )بداية من الترم الثاني(.

صفحات "اربط": 
توّفر صفحات جزئية الربط مساحًة ليسجل التالميذ حلولهم وأفكارهم أثناء مشاركتهم في نشاط الربط.   
يعمل التالميذ بشكل فردي، وبشكل ثنائي، أو مع الفصل بأكمله لتطوير الطالقة احلاسوبية.  
ويعمل التالميذ مع املعلم لتكوين روابط بني ما تعلموه ُمسبًقا وما يتعلمونه من معلومات جديدة.  
يشارك التالميذ في حتليل األخطاء ملراجعة وتعزيز املهارات واملفاهيم التي سبق تعلمها.   
عند حتليل األخطاء، يقوم التالميذ مبراجعة أمثلة )من العمل الذي لم يكمله التالميذ في الفصل( وحتديد ما مت القيام به بشكل صحيح   

وما مت القيام به بشكل غير صحيح. ثم يتم منح التالميذ الفرصة حلل املسائل بأنفسهم. يعد حتليل األخطاء أمًرا مهًما ألنه يعزز 
مهارات التفكير العليا ويساعد في استيعاب املفاهيم. كما أنه يساعد التالميذ على الشعور بالراحة عند التحقق من عملهم وحتليل 

أخطائهم.

صفحات "التطبيق":
م صفحات التطبيق فرصًة للتالميذ للتدرب املباشر على احملتوى الذي يتعلمونه بالفصل.    ُتقدِّ
يعمل التالميذ بشكل فردي، وبشكل ثنائي، وفي مجموعات صغيرة ملعرفة واكتشاف وتطبيق مهارات ومفاهيم جديدة.  
وبذلك يحصل التالميذ على عدة فرص للتحقق من أدائهم وأداء اآلخرين. يعمل هذا النوع من حتليل األخطاء على تقوية جتربة تعلُّم   

التالميذ وتعميق إدراكهم للمفاهيم والروابط الرياضية.
ميكن للتالميذ إثراء جتربة التعلّم بحل مسائل التحّدي التي تتطلب منهم تطبيق املهارات واملفاهيم في سياق جديد.  
م التلميذ بشكل غير رسمي.   ُتعد صفحات التطبيق مصدًرا مذهاًل لتقييم تقدُّ
مت تصميم بعض الصفحات ليتم قطعها من الكتاب وقصها. مت ترك ظهر هذه الصفحات فارًغا عن قصد.  
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صفحات "كراس الرياضيات":
يتأمل التالميذ ما تعلموه من خالل الرسم والكتابة واستكمال أنشطة الرياضيات ذات الصلة.  
م صفحاُت كراس الرياضيات ُفَرًصا للتالميذ لعمل روابط بني احملتوى اجلديد وما تعلموه سابًقا وبني املفاهيم الرياضية    ُتقدِّ

العلمية والعالم احلقيقي.
وكما في صفحات التطبيق، تعتبر صفحات كراس الرياضيات مصدًرا رائًعا لتقييم تقدم التلميذ بشكل غير رسمي وجمع   

معلومات عن فهم التالميذ احلالي واملفاهيم اخلطأ احملتملة.

صفحات موارد التلميذ:
تتضمن هذه الصفحات أدوات وموارد الرياضيات للتالميذ. ميكن للتالميذ قص موارد هذه الصفحات أو تلوينها أو   

استخدامها وفًقا لتوجيهات املعلم.

ميكن استخدام املعلومات التي جتمعها من صفحات التطبيق وكراس الرياضيات للتخطيط لطرق التدريس والفروق الفردية. )راجع التقييم 
التكويني فيما يلي(

تدوين مالحظات بشأن ما يلي:
ما الذي يكتشفه التالميذ أو يتعلّمونه؟ )احملتوى(  
ما مفاهيم التالميذ اخلطأ أو أوجه سوء الفهم التي تساورهم؟ )املعاجلة(  
ما الذي ُيطلب من التالميذ أداؤه؟ )النشاط(  
ما الذي يستكشفه املعلم عن التالميذ؟ )التقييم(  
كيف ميكنك تعديل الدرس ليالئم القدرات اخملتلفة للتالميذ في الفصل؟ )الفروق الفردية(  

ن مالحظات عما كان ناجًحا وكذلك االقتراحات املمكنة للتحسني. خالل شرح كل درس وبعده، تأّمل ودوِّ

غالًبا ما يؤدي التخطيط بالتعاون مع معلم آخر إلى جناح رائع في الشرح ألنه يوفر فرصة ملناقشة توقعات الفصل الدراسي، وإجراءات 
إدارته، واستراتيجيات مراعاة الفروق وفًقا الحتياجات التالميذ. ومن املقترح أن يلتقي املعلمون مع معلمني آخرين أسبوعًيا على األقل 

للتخطيط والتأمل.
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معلومات أساسية
 بناًء على جناح تطبيق نظام التعليم 2.0 منذ عامه األول، تدعم هذه املواد التعليمية إنتاج خبرات تعليمية جذابة ودقيقة وشاملة للتالميذ واملعلمني.

ينقسم دليل املعلم ملنهج الرياضيات إلى فصول. يضم كل فصل 10 أيام من التدريس. إن تدريس الرياضيات وتعزيز القدرات احلسابية األساسية أمر 
تراكمي، حيث يتعلم التالميذ محتوى جديًدا مبقادير صغيرة، مما ينمي قدرتهم على تطوير املفاهيم اخملتلفة، وفهمها بالتدريج مبرور الوقت.

تنظيم الدرس
في بداية الدرس، يوّفر دليل املعلم ما يلي:

نظرة عامة على الدرس تقدم ملخًصا موجًزا ألنشطة التعلم وأهداف التعلم للدرس.  
أهداف التعّلم حتدد للتالميذ أهداف التعلم في الدرس.  
املفردات األساسية يقّدم هذا القسم مفردات رياضية هامة لبناء استيعاب التالميذ للمفاهيم.  
حتضير املعلم للدرس يوّفر نظرة عامة عن التحضير الالزم لشرح الدرس بنجاح. وميكن أن يوّجه هذا اجلزء املعلمني إلى   

االستعانة بجزئية "جتهيزات املعلم للفصل" للحصول على تفاصيل وأمثلة وتعليمات إضافية.
مواد الدرس تصف جميع املواد الالزمة لشرح الدرس بنجاح.  

تنقسم دروس الرياضيات إلى ثالثة مكونات:

الربط )10 إلى 15 دقيقة(  
خالل هذا النشاط اليومي، يكتسب التالميذ الطالقة في املهارات التي سبق تعلمها، ويقومون بالربط مبا تعلموه ُمسبًقا وما   

سيتعلمونه في اجلزء "تعلم" ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التالميذ مسائل رياضية ممتعة من العالم الواقعي حتفزهم 
لتعلم مهارة أو مفهوم جديد. 

تعلم )من 35 إلى 45 دقيقة(  
خالل هذا النشاط اليومي، يتعلم ويطبق التالميذ مهارات ومفاهيم الرياضيات اخملتلفة. يشارك التالميذ في االستكشاف والتجريب   

وحل املسائل والتعاون واملناقشة الستيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجلديدة والربط مبا تعلموه سابًقا. كما يتعلم التالميذ 
التفكير واحلل مثل علماء الرياضيات واملثابرة في تطوير الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة. 

تأمل )5-10 دقائق(  
خالل هذا النشاط اليومي، يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك   

باستخدام مفردات الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلُّم، وتوضيح املفاهيم اخلطأ، وتعلَّم رؤية األشياء من منظور 
التالميذ. 

بعض االعتبارات التعليمية
يجب تنفيذ كل جزء يومًيا. ومع ذلك، في بعض احلاالت، قد يحتاج التالميذ بضع دقائق إضافية ألحد األجزاء وسيلزم اختصار جزء آخر )أو اثنني( 

في ذلك اليوم. يجب على املعلم االستعانة بتقديره الشخصي ومعرفته باحتياجات التلميذ لتخصيص وقت الدرس. 

تتوفر مسائل كالمية وجمل عددية كأمثلة في دليل املعلم. وميكن للمعلم استخدام املسألة الكالمية واجلمل العددية املذكورة أو ابتكار مسائل كالمية 
تلبي احتياجات التالميذ. إذا تغيرت األعداد مبسألة كالمية أو جملة عددية، فتأكد من حتديد األرقام وفق ما يرد في املؤشرات ونواجت التعلم )على 

سبيل املثال، "في حدود العدد 1000"(.

في الصف الثالث االبتدائي، سيتعّرف التالميذ على فكرة التفكير مثل عاِلم الرياضيات. بينما يبدأ التالميذ في تعلُّم مسائل الرياضيات األكثر صعوبًة 
وتعقيًدا، سيساعدهم تعلُّم وممارسة تلك املهارات والسلوكيات على أن يصبحوا ُمتعلمني أكثر مسئولية يتسمون بعمق التفكير. وُينصح املُعلم بإنشاء 

مخطط رئيسي بعنوان "التفكير مثل ِعالم الرياضيات" )كما هو موضح أدناه( لعرضه طوال العام. 
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التفكير مثل عاِلم الرياضيات

علماء الرياضيات:
يثابرون في حل املسائل الصعبة  
يعملون بِجد لفهم املسائل  
يشرحون طريقة تفكيرهم ويحاولون فهم طريقة تفكير اآلخرين  
يدعمون حججهم الرياضية باستخدام الكلمات أو األرقام أو الصور  
يستخدمون النماذج حلل املسائل  
يختارون األدوات املناسبة ويستخدمونها  
يستخدمون ما يعلمونه عن الرياضيات حلل املسائل  

توجد إشارات ملهارات وسلوكيات "التفكير مثل ِعالم الرياضيات" على مدار الدروس. ومع ذلك، ُيوصى بأن ُيشير املُعلم إلى اخملطط الرئيسي 
أثناء عملية التدريس حيثما كان ذلك ممكًنا ومفيًدا، وسواء متت اإلشارة إلى ذلك األمر في دليل املُعلم أم ال.

كما ُنشجع املُعلم على دمج أغاٍن وقصائد وأناشيد وقصص ومسائل كالمية وألعاب رياضيات وأنشطة عن األعداد غير تلك املضمنة بدليل 
املُعلم.

تعلم املزيد عن نظام التعليم 2.0

تغييرات في الفصل الدراسي الثاني
صفحات املفردات:

بدايًة من الفصل الدراسي الثاني، يتعاون التالميذ على تطوير التعريفات اخلاصة باملصطلحات الرياضية وكتابة تلك املصطلحات   
والتعريفات في كتاب التلميذ اخلاص بهم. وهذا يساعد التالميذ على تكوين فهم للمفردات املهمة ومتكني قدرتهم على التعلُّم. 

مت توفير فرص متعددة في الدروس للتالميذ بهدف مساعدتهم على تعلّم املصطلحات والتعريفات الرياضية وكتابتها. ومع ذلك، قد تختار   
أن يقوم التالميذ بتسجيل املفردات اإلضافية بناًء على احتياجاتهم. 

األسئلة األساسية:
بدايًة من الفصل الدراسي الثاني، يتم تعرف التالميذ األسئلة األساسية. ومن شأن هذه األسئلة األساسية مساعدة التالميذ على معرفة أن طرح 

األسئلة ُيعتبر جزًءا أساسًيا من عملية التعلُّم. ميكن للمعلم منذجة أنواع األسئلة التي يتعني عليهم طرحها على أنفسهم أثناء تعلُّمهم ملهارات ومفاهيم 
جديدة. عندما يتعلم التالميذ كيفية طرح األسئلة بأنفسهم، ستصبح عملية تعلمهم ُمجدية ومفيدة بشكل أكبر. كما تساعد األسئلة األساسية كذلك 

التالميذ على إمعان النظر في عملية تفكيرهم وتعلمهم )مهارة إدراك "ما وراء املعرفة"(. 

نشجع املعلم على إضافة سؤال من األسئلة األساسية في الدروس التي ليس بها سؤال أساسي. لكن من املهم معرفة أن األسئلة األساسية اجليدة 
تتسم مبا يلي:

ميكن أن تكون أسئلة مفتوحة  
يتعني أن تكون محفزة على التفكير  
تتطلب مهارة تفكير ُعليا  
ُتشير لألفكار الكبيرة التي ميكن للتالميذ استخدامها واالستفادة منها فيما سيتعلمونه الحًقا  
تثير تساؤالت إضافية  
تتطلب تقدمي مبررات  
ميكن أن تتكرر مبرور الوقت  

أمثلة على األسئلة األساسية:
متى ينبغي علينا استخدام التقدير؟ وملاذا؟  
ما األمناط التي ميكننا مالحظتها؟  
كيف يؤثر ما نقوم بقياسه على الطريقة املستخدمة في قياسه؟  
كيف ميكننا استخدام ما نعرفه عن الكسور حلل تلك األنواع من املسائل؟  
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استراتيجيات التدريس
حة فيما يلي. ليس مقصوًدا أن تقتصر طرق التدريس في الفصل  حتتوي جميع أقسام دليل املعلم على العديد من استراتيجيات التدريس املوضَّ

الدراسي على هذه الطرق فحسب، ولكن نركز عليها باعتبارها أفضل املمارسات إلشراك التالميذ في تعليم نشط وقائم على االستقصاء. في حني 
يزداد إملام املعلمني والتالميذ باالستراتيجيات، فقد يرغب املعلمون في تعديلها وتخصيصها لتناسب احتياجات كل فصل على حدة. 

tinyurl.com/Edu2-0strategies :للتعّرف على املزيد من االستراتيجيات، تفضلوا بزيارة املوقع اإللكتروني

وصف موجزاسم االستراتيجية التعليمية 

ُتستخَدم هذه االستراتيجية ملساعدة التالميذ على تقدمي مالحظات إيجابية ألقرانهم. النجمتان هما شيئان يحبهما التلميذ في جنمتان وأمنية
العمل اخلاضع للتقييم. األمنية هي مقترح لتحسني هذا العمل. 

اسأل 3 زمالء قبل أن تسألني
يطرح التالميذ األسئلة على ثالثة من أقرانهم ملساعدتهم قبل طرح السؤال على املعلم. ُتستخَدم هذه االستراتيجية عندما يعمل 

التالميذ على نحٍو تعاوني لتطوير مهارات التواصل، وتشجيع املشاركات بني األقران، وتقليص اعتمادهم على دعم املعلم في 
الصفوف الدراسية القادمة.

إشارة جذب االنتباه

َيستخدم املعلم إشارة واضحة جلذب انتباه تالميذ الفصل مع حتدثهم بشكٍل ثنائي أو عندما يعملون في جماعات. هناك العديد 
من اخليارات بشأن اإلشارات، وميكنكم االستعانة بأكثر من إشارة طاملا أنها تلفت انتباه التالميذ. تشمل اخليارات منط 

التصفيق الذي يكرره التالميذ، أو نداء بسيًطا وعبارة استجابة، أو رفع اليد ألعلى )راجع: رفع األيدي(. تتيح هذه االستراتيجية 
للمعلمني إمكانية لفت انتباه التالميذ دون صياح أو تشتيت محادثات التالميذ على الفور.

العصف الذهني

يقدم التالميذ عدة إجابات لسؤال مفتوح. ميكنكم جتربة األمر في فصل كامل أو في مجموعات أو ثنائيات. يهدف العصف 
الذهني إلى سرد العديد من اإلجابات، وليس انتقادها سواء كانت اإلجابات واقعية أو مالئمة أو صحيحة. مبجرد إعداد قائمة 

موسعة أولية، ميكن للتالميذ الرجوع إلى اإلجابات ملنح األولوية لبعض اخليارات أو حذف البعض اآلخر. تعزز هذه االستراتيجية 
اإلبداع وحل املشكالت. 

عصّي األسماء
يكتب املعلم أسماء التالميذ على عصي ويضعها في علبة أو برطمان. الستدعاء التالميذ بصورة عشوائية، يسحب املعلم عصا 
من البرطمان. بعد استدعاء التلميذ، يضع املعلم هذه العصي في علبة أو برطمان آخر فال ُيستدعى التلميذ مجدًدا على الفور. 

تساعد هذه االستراتيجية املعلمني على استدعاء الكثير من التالميذ وتشجيع جميع التالميذ على االستعداد بإجاباتهم. 

الترقيم

يقسم املعلم التالميذ إلى مجموعات من خالل ترقيم التالميذ حتى عدد معني. من املهم إخبار التالميذ بتذكر أرقامهم. على سبيل 
املثال، إذا رغب املعلم بتكوين ثالث مجموعات، فسيحمل التلميذ األول الرقم 1، ويحمل التلميذ التالي رقم 2، ويحمل التلميذ 

الذي يليه رقم 3، ويبدأ التلميذ الرابع عملية الترقيم من جديد فيحمل الرقم 1، وهكذا.  ومع االنتهاء من ترقيم جميع التالميذ، 
ن هذه  اطلب ممن يحملون العدد 1 االجتماع سوًيا، وجميع َمن يحملون العدد 2، وبعد ذلك جميع َمن يحملون العدد 3. مُتكِّ

ز استخدام مفهوم العدد. االستراتيجية من التجمع دون إهدار الوقت وُتعزِّ

يجتمع التالميذ حول املعلم أو مجموعة التالميذ الذين ينشئون منوذًجا لشيء جديد. يراقب التالميذ بعناية كما لو أنهم يشاهدون حوض السمك
سمكة في حوض. تعزز هذه االستراتيجية انتباه التالميذ بالكامل حتى عندما ال يشارك التالميذ جميًعا بأنفسهم في العرض. 
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وصف موجزاسم االستراتيجية التعليمية 

األركان األربعة

يتوافق كل ركن من األركان األربعة بالفصل مع رأي محتمل عن عبارة مثيرة للتفكير. قد يعرض املعلم صورة أو بياًنا في كل 
ركن بالفصل لتمثيل اآلراء والعبارات. يتوجه التالميذ نحو الركن الذي يثير اهتماماتهم أو يعبر عن آرائهم ليجتمعوا مع آخرين 

لهم نفس امليول الفكرية. تتيح هذه االستراتيجية للتالميذ التعبير عن آرائهم وإعداد تعليالت مع آخرين ممن يتفقون معهم قبل 
عرضها على بقية تالميذ الفصل.

جولة في املعرض

كما لو كان التالميذ في متحف، فإنهم يتجولون بجوار العروض ويجيبون عن األسئلة أو االستفسارات بشأن العرض. ميكن 
استخدام هذه االستراتيجية بطرق عدة، منها عرض أفكار على ورق كبير احلجم في أنحاء الفصل أو عرض أحدث ما أنتجه 

األقران. تعزز هذه االستراتيجية من تنوع األفكار. عند استخدامها بنهاية املشروع، تتيح هذه االستراتيجية للتالميذ االحتفال 
واالفتخار بعملهم وفي الوقت نفسه تكرمي أعمال اآلخرين والتفاعل معها.

رفع األيدي
يرفع املعلم إحدى يديه ألعلى في إشارة منه لتوقف التالميذ عما يفعلونه، والتوقف عن احلديث، واالنتباه للمعلم. عندما يالحظ 

التالميذ يد املعلم املرفوعة، فإنهم يرفعون أيديهم بدورهم لإلشارة إلى أقرانهم. ُتستخدم هذه االستراتيجية كإشارة جلذب 
االنتباه.

رفع األيدي وتكوين ثنائيات
يقف التالميذ ويسيرون في أرجاء الفصل بهدوء مع رفع إحدى اليدين ألعلى. يقول املعلم، "توقفوا وكّونوا ثنائيات". يصفق 

التالميذ ويقف كل تلميذ بجوار التلميذ القريب منه. يدل بقاء يد أي شخص مرفوعة ألعلى على أنه يحتاج زمياًل. ميكن للتالميذ 
الوصول لبعضهم البعض بسهولة وتكوين ثنائيات. 

أنا أفعل، نحن نفعل، أنت تفعل
أنا أفعل: يوضح املعلم أو يعرض اتخاذ إجراء، مثل قراءة فقرة للتالميذ. نحن نفعل: يكرر التالميذ اإلجراء مع املعلم، مثل إعادة 
قراءة الفقرة بشكل جماعي. أنت تفعل: ميارس التلميذ اإلجراء الذي تعلمه، دون توجيه املعلم. تدعم هذه االستراتيجية التالميذ 

من خالل تشكيل مهارة التوقع، والسماح مبمارسة جماعية هادئة، وبعدها توفير فرص للممارسة بشكل فردي. 

أرى بوضوح شديد
يخبر املعلم التالميذ أنه يرى شيًئا ما. يخمن التالميذ ماهية هذا الشيء في حني يذكر املعلم للتالميذ بعض األدلة. يستعني 
التالميذ مبهارات املالحظة واالستماع لتخمني الشيء الصحيح. تركز هذه االستراتيجية على استخدام وحتديد خصائص 

ومواصفات الشيء.

تخيل ذلك
يصف املعلم شخًصا أو حيواًنا أو نباًتا أو موقًفا للتالميذ ليحاكوه. يتخيل التالميذ أنهم هذا الكائن احلي أو أنهم ميرون مبوقف 

ما وميثلون ما سيحدث. ميكنكم جتربة األمر كذلك في مجموعات مع تلميذ يقوم بدور القائد، أو تالميذ متناوبني. تعزز هذه 
االستراتيجية قوة التخيل والذاكرة طويلة املدى. )راجع أيًضا: لعبة األلغاز إلضافة عنصر تخمني.(

اأُلحجية

ينقسم التالميذ إلى مجموعات "أصلية" صغيرة )على سبيل املثال اجملموعات أ، ب، ج، د، هـ(. يقّدم املعلم تعليمات )أو مواد 
تعليمية( مختلفة لكل مجموعة "أصلية" بحيث يصبح كل تلميذ في مجموعته "خبيًرا" في املهارة أو االستراتيجية الفريدة اخلاصة 
بتلك اجملموعة. على سبيل املثال، هناك مجموعة اخلبراء "أ" ومجموعة اخلبراء"ب" ومجموعة اخلبراء "ج" وما إلى ذلك. بعد ذلك، 
يعيد املعلم ترتيب التالميذ بعناية إلى مجموعات صغيرة تضم كل منها على األقل عضًوا واحًدا من كل مجموعة "أصلية". على 

سبيل املثال، تضم كل مجموعة جديدة تلميًذا واحًدا من اجملموعة "أ" وتلميًذا واحًدا من "ب" وتلميًذا واحًدا من "ج" وهكذا. 
يعلّم التالميذ اخلبراء بعضهم بعًضا ما تعلّموه. تساعد هذه االستراتيجية التالميذ في تطوير قدرتهم على التعليم والتعلّم وتأكيد 

فهمهم وبناء ثقتهم بقدراتهم الرياضية.

يحني التالميذ أحد الكتفني جتاه أقرب أقرانهم لإلجابة عن سؤال له إجابة مكوَنة من كلمة أو اثنتني )أو إجابة قصيرة(. تعمل امليل والهمس
هذه االستراتيجية على إشراك جميع التالميذ في اإلجابة عن سؤال دون إحداث اضطراب في الفصل. 
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النمذجة
يوضح املعلم أو التلميذ طريقة إمتام مهمة. ميكن لباقي تالميذ الفصل طرح األسئلة قبل تكرار ما مت عرضه. تتيح هذه 

االستراتيجية للمعلم استعراض أي مخاوف تتعلق بالسالمة أو جوانب صعبة من املهمة، باإلضافة إلى مشاركته النصح إلمتام 
املهمة. يجب عدم االستعانة باالستراتيجية املذكورة في بعض أنشطة االستقصاء، ألنها قد تؤثر بشدة على اجتاه تفكير التالميذ. 

اإلشارة باألرقام
ميكن للمعلم التحقق من فهم التالميذ سريًعا من خالل طرح سؤال وتقدمي خيارات إجابة للتالميذ. ُيشير التالميذ بأصبع أو 

اثنني أو ثالثة استجابة للسؤال املطروح. يفحص املعلم سريًعا عدد األصابع املرفوعة للتعرف على عدد التالميذ الذين يفهمون 
املوضوع. 

الرؤوس املرقمة تعمل مًعا
إنها استراتيجية تعاونية جتعل كل فرد في اجملموعة مسئول عن تعلم ومناقشة املواد. ُيرّقم كل تلميذ في اجملموعة برقم ما. 
يطرح املعلم سؤااًل على اجملموعة. يقترب التالميذ من بعضهم البعض ملناقشة اإلجابة. وبعدها يستدعي املعلم رقًما لتحديد 

"متحدث عن اجملموعة" ملشاركة إجابة اجملموعة. 

على احلياد

يتوافق كل جانبني بالفصل مع رأي محتمل عن عبارة مثيرة للتفكير. قد يعرض املعلم صورة أو بياًنا على كل جانب من جوانب 
الفصل لتمثيل اآلراء والعبارات. يتوجه التالميذ نحو الركن الذي يثير اهتماماتهم أو يعبر عن آرائهم ليجتمعوا مع آخرين 

لهم نفس امليول الفكرية. قد يظل التالميذ كذلك "على احلياد" في منتصف الفصل إذا لم يقرروا اختياراتهم. يتناقش التالميذ 
حول آرائهم بالدالئل إلقناع اآلخرين بالفصل لالنضمام إليهم. وحينما يغير التالميذ آراءهم، فإنهم ينتقلون إلى املنطقة املقابلة 

بالفصل.

بعد انتهاء العمل مع الزمالء، يبقى شخص واحد مع ناجت العمل لعرضه على التالميذ اآلخرين بينما يتجول الزميل الثاني تبادل أدوار التجول واالنتظار
ويستمع إلى أقرانه في فقرة مشاركة الفصل. وبعدها يبدل التلميذان أدوارهما. باستخدام هذه االستراتيجية، يجب على 

التلميذين مشاركة مشروعهما واالستماع إلى مشاركات اآلخرين. 

مترير القلم

يعمل التالميذ على نحٍو تعاوني في مجموعة مع وجود قلم حبر أو قلم رصاص واحد لكل مجموعة. يطرح املعلم سؤااًل أو 
موضوًعا على اجملموعات. يكتب أحد التالميذ فكرة أو إجابة، وبعدها ميرر القلم إلى العضو التالي في اجملموعة. يستمر مترير 
قلم احلبر بني اجلميع، ما يتيح جلميع التالميذ فرصة الكتابة مرة أو مرتني على األقل. ُتستخدم االستراتيجية إلجراء العصف 

الذهني أو تنشيط معرفة مسبقة مبوضوع ما وهي مفيدة لتشجيع جميع التالميذ على التعاون ومشاركة األفكار. 

املشاركة السريعة
استدِع تلميًذا واحًدا لإلجابة على سؤال. بعد إجابة التلميذ على السؤال، يقولون كلمة "مشاركة سريعة" وينطقون اسم تلميذ 
آخر. حان اآلن دور ذلك التلميذ ليجيب على السؤال، وبعدها ُيختار تلميذ جديد، وهكذا. إذا استجاب تلميذ ما، فال يجب فال 

يجب استدعاؤه مرًة ثانية خالل نفس نشاط "املشاركة السريعة".

سباق التتابع

م الفصل إلى فرق واجعلهم يصطفوا بالترتيب خلف بعضهم البعض. استدِع تلميًذا واحًدا من كل فريق إلى مقدمة الفصل.  قسِّ
اطرح سؤااًل على التالميذ وأول من يجب عليه يفوز بنقطة لفريقه. بعد االنتهاء من اإلجابة، ينتقل التلميذ إلى نهاية الفصل وينتقل 

التلميذ التالي إلى مقدمة الفصل. يتمثل التنوع في مسائل الرياضيات في أن يستكمل التالميذ جزًءا واحًدا فقط من مسألة 
الرياضيات في كل مرة. 

املصافحة 
واملشاركة 

والتحية

يتحرك التالميذ في أرجاء الفصل الدراسي حتى يشير إليهم املعلم بالتوقف. وبعدها يقترن كل تلميذ مع أقرب تلميذ إليه. 
يتصافح الزمالء ويتشاركون األفكار أو نواجت العمل، وبعدها يضربون أكفهم تعبيًرا عن السعادة قبل التحرك مجدًدا في املكان 

لتكوين ثنائيات جديدة. تعمل هذه االستراتيجية على حتريك التالميذ من أماكنهم، بينما تتيح لهم كذلك مشاركة أقرانهم الذين ال 
يجلسون بالقرب منهم.

الزميل اجملاور
مييل التلميذ ويتحدث بهدوء مع الشخص اجلالس بجواره. ميكننا استخدام مصطلح الزميل اجملاور للتحدث فحسب إلى 
األشخاص اجلالسني على كال اجلانبني، أو ميكننا استخدامه للمجموعات األكبر عدًدا املكوَنة من ثالثة أو أربعة أشخاص 

"تتالمس" أكتاف بعضهم البعض باجملموعة. )وهذا يعزز القدرة على التحدث بسالسة(. 
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وصف موجزاسم االستراتيجية التعليمية 

كرات الثلج
م التلميذ الورقة مثل كرة الثلج ويقذفها بأرجاء الفصل. يختار  يستجيب التالميذ لسؤال مستعينني بنصف صفحة ورقية. ُيكوِّ
التالميذ كرة ثلج واقعة بالقرب منهم، ويضيفون تعليقهم أو إجابتهم، ويكومونها لقذفها مجدًدا. وُتكرر العملية حسب احلاجة. 

تشجع هذه االستراتيجية التالميذ على التفاعل مع أفكار التالميذ الذين ال يجلسون بالقرب منهم دون حتديد هوية التلميذ. 

التفكير بصوت مرتفع
ث بصوت مرتفع عما يجول بتفكيره. كمثال لذلك، "أعتقد أنني بحاجة إلى مزيد  ُيعد املعلم منوذًجا لعملية التفكير من خالل التحدُّ

من األلوان هنا في رسمتي". متثل هذه االستراتيجية منوذًجا للتالميذ عن نوع التفكير الذي ميكنهم االستعانة به في جتربة 
تعليمية قادمة.

وقت التفكير

يتيح املعلم للتالميذ فترة مميزة من الصمت بحيث ميكن للتالميذ التعامل مع املهام واملشاعر واالستجابات. ُيتيح املعلم للتالميذ 
فرصة من 15 إلى 30 ثانية للتفكير بأنفسهم قبل استدعاء أي شخص لتقدمي إجابة إلى الفصل. هذه االستراتيجية حتديًدا 
مفيدة للتالميذ اخلجولني أو الهادئني، باإلضافة إلى التالميذ الذين يفضلون معاجلة احملتوى بأنفسهم قبل املشاركة مبحادثة 

الفصل الدراسي أو اجملموعة.

اإلبهام إلى أعلى

ميكن للمعلم التحقق سريًعا من فهم التالميذ مستعيًنا بهذه االستراتيجية. يرفع التالميذ اإلبهام إلى أعلى للموافقة ويخفضونه 
في حالة االعتراض على سؤال يطرحه املعلم. كما ميكن االستعانة باستراتيجية اإلبهام ألعلى باعتبارها طريقة ُيشير بها 

التالميذ ملعلمهم تعبيًرا عن استعدادهم لتلقي تعليمات. يجب عدم استخدام استراتيجية "خفض اإلبهام ألسفل" على اإلطالق 
لإلشارة إلى عدم املوافقة على إجابة تلميذ أو فكرته.

يتواجه التالميذ ليتعاونوا مع زميلهم اجملاور ملناقشة إجابات األسئلة التفصيلية. تتيح هذه االستراتيجيُة للتالميذ مناقشة األفكار االلتفات والتحدث
وتأّملها والتحقق من إجابات بعضهم البعض. 

مخطط ڤن
ن املعلم  ًما رسومًيا ملعرفة أوجه التشابه واالختالف بني عدة أشياء. يدوِّ يرسم املعلم دائرتني متداخلتني أو أكثر باعتبارها ُمنظِّ

أوجه التشابه في اجلزء املتداخل من الدوائر، وبعدها يلخص أوجه االختالف باألجزاء املعنية غير املتداخلة في الدوائر. تتيح هذه 
االستراتيجية للتالميذ تخيل وتسجيل أوجه التشابه واالختالف. 

وباملثل كما في استراتيجية وقت التفكير، ينتظر املعلم سبع ثواٍن على األقل بعد طرح سؤال على الفصل بالكامل أو بعد وقت انتظار
استدعاء تلميذ لإلدالء بإجابته. يوفر ذلك وقًتا للتالميذ للتفكير بشكل فردي قبل التصريح باإلجابة علًنا. 

الهمس في األيدي
ميكن للمعلم توفير وقت معاجلة لفظية للفصل بأكمله من خالل السماح للتالميذ باإلجابة على السؤال بهمس اإلجابة في أياديهم. 
حتفِّز هذه االستراتيجية جميع التالميذ حملاولة تقدمي إجابة على األسئلة املطروحة، دون احلاجة للمالذ االجتماعي العاطفي إذا 

كانت إجابتهم خطأ. 

عصي أسماء احليوانات
مثل استراتيجية عصّي األسماء، يسحب املعلم عصا مسماة من العلبة ويجب على التالميذ العد تنازلًيا بينما ميثلون دور حيوان 
ما. ميكن استخدام هذه االستراتيجية لتعليم احملتوى ذي الصلة أو كفاصل سريع عندما يحتاج التالميذ إلى التحرك والضحك 

قبل االنتهاء من مهمة أو االنتقال إلى مهمة جديدة. 
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التقييم التكويني
ما التقييم التكويني؟

الة في مجال تلخيص التعلُّم في نهاية الفصل أو الفترة التعليمية  غالًبا ما يجلب مصطلح التقييم ألذهاننا االختبارات. ميكن لالختبارات أن تكون فعَّ
أو العام الدراسي. بعدما يتعلم تلميٌذ مادًة ما ملدة معينة من الوقت، يقيس االختباُر مقداَر ما تعلمه التلميذ وما حفظه بالذاكرة وما ميكنه تطبيقه. 

يشمل التقييم التكويني استراتيجيات ُتستخدم بالفصل الدراسي ملعرفة ما إذا كان وإلى أي مدى يتعلم التالميذ طوال الوقت، بحيث ميكن تعديل 
التوجيهات. 

م؟ ملاذا ندمج التقييم التكويني في التعلُّ
مُيثل التقييم التكويني أداة تدعم التدريس التفاعلي. يوفر دمج التقييم التكويني للمعلمني دلياًل بشأن مقدار ما يتعلمه التالميذ وما يحفظونه بالذاكرة 
وما يطبقونه. املعلم الذي يسعى ويتلقى دائًما تغذية راجعة عن مدى تقدم تالميذه فيما يتعلق بأهداف التعلُّم ميكنه تعديل طرق التدريس للتعامل مع 

املفاهيم اخلطأ وسوء الفهم والفجوات في قدرة التالميذ على تطبيق ما تعلموه.

م؟ كيف يعمل دمج التقييم التكويني على حتسني التعلُّ
يعرض لكم اجلدول اآلتي )ويليام، 2011( استعراًضا خلمس استراتيجيات ميكن للمعلمني واألقران والتالميذ استخدامها لتقدمي أدلة تعلُّم واحلصول 

م.  عليها خالل عملية التعلُّ

اخلطوة األساسية األولى هي حتديد نتائج التعلُّم املرغوبة )ومشاركتها مع التالميذ(، أو "أهداف التعلُّم". مبجرد اعتماد أهداف التعلُّم، ميكن للمعلمني 
واألقران والتالميذ أنفسهم التحقق من "موقع املتعلم اآلن من الهدف"، أو مدى التقدم احمُلقق جتاه األهداف. بداًل من تقييم ما إذا كان التلميذ قد 

تعلم ما يكفي من احملتوى التعليمي بعد إمتام عملية التعلُّم، توفر ممارساُت التقييم التكويني تغذية راجعة حتى ميكن ضبط التدريس والتعلُّم )"كيفية 
احلصول على النتائج"( لتحقيق األهداف املتفق عليها بشكل أفضل.

كيف يبدو دمج التقييم التكويني بالفصل الدراسي؟
غالًبا ما ُيجرى التقييم التكويني خالل مناقشات وأنشطة الفصل الدراسي التي تطلب من التالميذ شرح وتوضيح أفكارهم. إذا واجه التلميذ صعوبة 

في فهم أو تطبيق مفهوم، ميكن للمعلم ضبط طرق التدريس أو توفير دعم األقران لتلبية احتياجات التالميذ. كما ميكن للمعلمني جمع معلومات عن 
َتعلّم التالميذ خالل التدريس. على سبيل املثال، ميكن للمعلمني معرفة قدر كبير من املعلومات عن مدى فهم التالميذ وعن مفاهيمهم اخلطأ سريًعا 
من خالل التجول في الفصل ومالحظة عمل التالميذ أثناء ممارستهم أنشطة تعليمية جديدة في "صفحات التطبيق" املوجودة في كتاب الرياضيات 

للتالميذ. عندما يظهر العديد من التالميذ أدلة الفهم اخلطأ أو وجود ثغرات في املعرفة أو املهارات، ميكن للمدرس أن يقرر مراجعة أو إعادة تدريس 
أو االستعانة بطريقة تدريس جديدة لتحقيق أهداف التعلُّم.

كيف حتقق الهدفما موقع املتعلَّم اآلن من الهدفما هدف التعليم

املعلم

توضيح ومشاركة وفهم ما نعتزم 
أن يتعلمه التالميذ ومعايير النجاح

ن التعلُّماستنباط أدلة التعلُّم تقدمي تغذية راجعة عن حُتسِّ

تنشيط املتعلمني باعتبارهم موارد تعليمية لبعضهم البعضاألقران

املتعلم
تنشيط املتعلمني

باعتبارهم مالكني لعملية تعلُّمهم
.(Embedded Formative Assessment). Bloomington: Solution Tree Press, 2011 "التقييم التكويني املدمج" Wiliam, Dylan.
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مصفوفة املدى والتتابع لرياضيات الصف الثالث 
االبتدائي الفصل الدراسي الثاني

احملور 4احملور 3الصف الثالث االبتدائي

أ. العد وعدد عناصر املجموعة

مت تدريس العد وعد عناصر اجملموعة بنهاية الصف األول االبتدائي.

ب. العمليات والتفكير اجلبري

1XX. متثيل وحل املسائل التي تتضمن الضرب والقسمة.

أ. شرح حاصل ضرب األعداد الصحيحة.
1( على سبيل املثال، وصف أو متثيل 2 × 3 باعتبارها العدد اإلجمالي ألشياء منقسمة إلى مجموعتني كل منهما تتكون من 3 

أشياء.
XX

ب. شرح ناجت قسمة األعداد الصحيحة.
1( على سبيل املثال، وصف أو متثيل 24 ÷ 4 على أنها عدد األشياء بكل جزء عند تقسيم 24 شيًئا بالتساوي إلى 4 أجزاء.

2( على سبيل املثال، وصف أو متثيل 24 ÷ 4 على أنها عدد األجزاء عند تقسيم 24 شيًئا إلى أجزاء متساوية من 4 أشياء لكل منها. 
3( على سبيل املثال، وصف سياق ميكن فيه التعبير عن عدد األجزاء أو عدد اجملموعات املتضمنة؛ مثل 24 ÷ 4.

XX

XXجـ. الضرب والقسمة في حدود العدد 100.

د. استخدام استراتيجيات حلل مسائل الضرب والقسمة، مبا في ذلك:
1( اليدويات/احملسوسات 

2( الرسومات 
3( املصفوفات

4( العالقة بني الضرب والقسمة

XX

2XX. فهم خواص الضرب والعالقة بني الضرب والقسمة. حل املسائل التي تتضمن العمليات األربع.

أ. تطبيق خواص العمليات باعتبارها استراتيجيات لعمليات الضرب والقسمة، مبا في ذلك:
1( خاصية اإلبدال في الضرب 

إذا كانت 4 × 3 × 12 معروفة، فإن 3 × 4 × 12 معروفة أيًضا.
2( خاصية التجميع في الضرب

ميكن حل املسألة 5 × 2 × 4 من خالل ضرب أي رقمني من األرقام الثالثة، ثم ضرب حاصل الضرب في الرقم الثالث.
3( خاصية التوزيع في الضرب

ميكن حل املسألة 8 × 6 على أنها 8 × 4 + 8 × 2.
ميكن حل املسألة 3 × )4 + 2( على أنها 3 × 4 + 3 × 2.

XX

XXب. استخدام العالقة بني الضرب والقسمة حلل مسائل الضرب والقسمة مع قيمة مجهولة واحدة.

XXجـ. حل مسائل كالمية مكونة من خطوتني والتي تتضمن اجلمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة.

Xد. استخدام استراتيجيات احلساب العقلي والتقدير )مبا في ذلك التقريب ألقرب 1000( لتقييم معقولية اإلجابات.
ُيطبق على مدار 

العام
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احملور 4احملور 3الصف الثالث االبتدائي

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري

1XX. استخدام األعداد الكتساب أسس القيمة املكانية.

Xأ. قراءة وكتابة األعداد حتى 100000 بالصيغة الرمزية والصيغة املمتدة.
ُيطبق على مدار 

العام

XXب. حتديد األمناط العددية مبا في ذلك التي تتضمن حقائق اجلمع والضرب.

2X. استخدام فهم القيمة املكانية وخواص العمليات جلمع وطرح أعداد متعددة األرقام.

أ. جمع وطرح عددين يتكون أي منهما من أربعة أرقام باستخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات احلل، مثل:
1( مفاهيم القيمة املكانية وإعادة التجميع.

2( خواص العمليات احلسابية.

3( العالقة بني اجلمع والطرح.

X

 ب. ضرب األعداد الصحيحة املكونة من رقم واحد في مضاعفات العدد 10 في احلدود من 10 إلى 90 )على سبيل املثال، 3 × 50، 
6X × 30( باستخدام استراتيجيات مستندًة إلى القيمة املكانية وخواص العمليات.

3. تطوير فهم الكسور كأرقام

1 ككمية تكونت من جزء واحد )1( عند تقسيم الكل إلى عدد س من األجزاء املتساوية.
س XXأ- وصف الكسر االعتيادي 

XXب- قراءة الكسور االعتيادية وكتابتها.

جـ- حتديد الكسور على خط األعداد ومتثيلها.
1 على خط األعداد عن طريق حتديد الفاصل )املسافة( من صفر إلى 1 ككل وتقسيمه إلى العدد س من األجزاء 

س 1( متثيل الكسر 
. 1
س املتساوية؛ وإظهار فهم أن كل جزء يساوي حجمه 

أ على خط األعداد.
س 2( متثيل الكسر االعتيادي 

XX

د- إظهار فهمهم بأن أي كسرين يكونان متكافئني )متساويني( إذا كان لهما احلجم نفسه أو كانا يقعان عند النقطة نفسها على خط 
XXاألعداد.

س يساوي واحًدا صحيًحا.
س XXهـ- توضيح فهم أن الكسر االعتيادي 

XXو- حتديد الكسور املتكافئة البسيطة وصياغتها.

XXز- شرح سبب تكافؤ الكسور لفظًيا أو باستخدام مناذج الكسور.

XXح- توضيح فهم أن املقارنة بني الكسور ال تكون صحيحة إال في حالة اإلشارة لنفس الكل املكتمل.

XXط- املقارنة بني كسرين لهما نفس البسط أو نفس املقام مع توضيح االختالف بني حجميهما باستخدام مناذج محسوسة أو خط األعداد.

XXك. استخدم الرموز < أو � أو > لتسجيل نتائج مقارنات الكسور.

XXل. استخدام مناذج محسوسة جلمع وطرح الكسور موحدة املقامات.

د. القياس والبيانات
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احملور 4احملور 3الصف الثالث االبتدائي

1XX. قياس وتقدير الطول والكتلة بالوحدات املترية. تقدير وقراءة القيمة بالوحدات املترية.

أ- حتديد األدوات املناسبة وقياس األشياء باملليمتر أو السنتيمتر أو املتر.
1( تقدير وقياس األطوال باستخدام املليمترات والسنتيمترات واألمتار.

2( استخدام مفاهيم القيمة املكانية للتحويل بني املليمترات والسنتيمترات واألمتار.
ُيطبق على مدار العام

ب- حتديد األدوات املناسبة وقياس األشياء باجلرامات والكيلوجرامات.
1( تقدير وقياس كتل األشياء باجلرامات والكيلوجرامات.

2( استخدام مفاهيم القيمة املكانية للتحويل بني اجلرامات والكيلوجرامات.
ُيطبق على مدار العام

2. حل املسائل التي تتضمن قياس وتقدير الطول والكتلة والوقت.

ُيطبق على مدار العامأ- حل املسائل الكالمية املكونة من خطوة واحدة وخطوتني التي تتضمن الطول والكتلة والوقت.

3. التعامل مع الوقت والنقود.

ُيطبق على مدار العامأ- قراءة وكتابة الوقت احملدد من الساعة ذات العقارب والساعة الرقمية.

4. متثيل البيانات وتفسيرها.

ُيطبق على مدار العامأ- جمع وتنظيم ومتثيل البيانات العددية على مخطط التمثيل بالنقاط.

ب- حل املسائل الكالمية وحتليل البيانات املعروضة على مخطط التمثيل بالنقاط. مالحظة: ميكن للتالميذ االستمرار في حتليل البيانات من 
ُيطبق على مدار العامالتمثيالت البيانية باألعمدة والتمثيالت البيانية بالصور.

5. فهم مفاهيم املساحة وربط املساحة بالضرب واجلمع. التعرف على احمليط كخاصية من خواص األشكال الهندسية والتمييز 
XXبني القياسات اخلطية وقياسات املساحة.

أ- ربط املساحة بعمليات الضرب واجلمع املتكرر:
1( إيجاد مساحة مستطيل له العدد س من الوحدات املربعة.

2( إيجاد مساحة مستطيل أطوال أضالعه أعداد صحيحة باستخدام مناذج محسوسة. 
3( إيجاد مساحة مستطيل أطوال أضالعه أعداد صحيحة عن طريق ضرب بعديه، في سياق حل مسائل رياضية وحياتية. 

XX

و- حل مسائل رياضية ومن العالم الواقعي تتضمن محيط األشكال املضلعة، مبا في ذلك:
1( إيجاد احمليط من خالل أطوال األضالع املُعطاة.

2( رسم مستطيالت على شبكة تتشابه في احمليط وتختلف في املساحة أو العكس.
X

هـ- الهندسة

1. حتديد ووصف األشكال؛ استخدام املنطق مع األشكال وصفاتها املميزة.

أ- معرفة أشكال املعينات واملستطيالت واملربعات باعتبارها أمثلة لألشكال الرباعية، ورسم أمثلة ألشكال رباعية ال تنتمي إلى أي من 
Xهذه الفئات الفرعية.



13
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نظرة عامة على الفصل: 

يعّزز التالميذ في الفصل األول من احملور 3 مهاراتهم في احلساب وحل املسائل. ويركزون في هذا الفصل على عملية الضرب لكونها من أهم 
املفاهيم التي يدرسونها في الصف الثالث االبتدائي. ويتعاملون بأنفسهم مع األعداد في سياقات مختلفة، بحيث يطبقون ما تعلموه عن األمناط 

واالستراتيجيات. ويركزون أيًضا على خواص عملية الضرب، مبا فيها خاصية التجميع وخاصية اإلبدال وخاصية التوزيع. ويستخدم التالميذ التقدير 
لتحديد اإلجابات املعقولة، ويتعلمون طريقة حل املسائل التي تضم عدًدا مجهواًل واحًدا، وهذا أحد املفاهيم التمهيدية ملادة اجلبر. كما يحلون مسائل 

عن الضرب واحمليط باستخدام رمز لتمثيل القيمة اجملهولة.

يتعّرف التالميذ في هذا الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث االبتدائي على أسئلة أساسية ومفردات رياضية. األسئلة األساسية هي أسئلة توّجه 
عملية تعلّم التالميذ وتستلزم التفكير بدقة لإلجابة عنها. وُتطَرح هذه األسئلة في بداية بعض الدروس، ورمبا يتم تغطية هذه األسئلة على مدار أكثر 
من درس. ثم يعود التالميذ لإلجابة عن تلك األسئلة مبجرد أن يتعلموا املهارات واملفاهيم ذات الصلة. تضم مفردات الرياضيات مصطلحات رئيسة 
يحتاج جميع التالميذ إلى تعريفها واستخدامها. يكتب التالميذ التعريفات في اجلزء اخللفي من كتب التالميذ ملادة الرياضيات ليكون مبثابة قاموس 

للمصطلحات. وخالل احلصة الدراسية، يتم التدّرج في دراسة هذه التعريفات، بحيث يكتبها املعلم وينسخها التالميذ مبدئًيا. وفي النهاية، يكتب 
التالميذ التعريفات األصلية للمفردات األساسية. وهذا يساعد التالميذ على استيعاب معاني املفردات املهّمة وزيادة قدرتهم على التعلّم.

نظرة عامة على محور الدروس

الفصل 1: الدروس 61 إلى 70

خالل هذا النشاط اليومي، يكتسب التالميذ الطالقة في املهارات التي سبق اربط
تعلمها، ويقومون بربط مبا تعلموه ُمسبًقا وما سيتعلمونه في اجلزء "تعلّم" 

ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التالميذ على مسائل رياضية ممتعة 
من العالم الواقعي حتفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جديد.

10 إلى 15 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يتعلم ويطبق التالميذ مهارات ومفاهيم الرياضيات تعلّم
اخملتلفة. يشارك التالميذ في االستكشاف والتجريب وحل املسائل والتعاون 
واملناقشة الستيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجلديدة والربط مبا تعلموه 

سابًقا. كما يتعلم التالميذ التفكير واحلل مثل علماء الرياضيات واملثابرة في 
تطوير الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة.

35 إلى 45 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمل
الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك باستخدام مفردات 

الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلّم، وتوضيح املفاهيم اخلطأ، وتعلم 
رؤية األشياء من منظور أقرانهم.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكوِّن

نظرة عامة على الفصل

الفصل 1: الدروس 61 إلى 70
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مؤشرات التعلُّم
سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 61 إلى 70، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجلبري:
1.جـ- الضرب والقسمة في حدود العدد 100.

1.د- استخدام استراتيجيات حلل مسائل الضرب والقسمة، مبا في ذلك:
1( اليدويات/احملسوسات

2( الرسومات
3( املصفوفات

4( العالقة بني الضرب والقسمة
2.أ- تطبيق خواص العمليات باعتبارها استراتيجيات لعمليات الضرب 

والقسمة، مبا في ذلك:
1( خاصية اإلبدال في الضرب

إذا كانت إجابة 4 × 3 = 12 معروفة، فإن إجابة 3 × 4 = 12   
معروفة أيًضا.

2( خاصية التجميع في الضرب
ميكن حل املسألة 5 × 2 × 4 من خالل ضرب أي عددين من   

األعداد الثالثة، ثم ضرب حاصل الضرب في العدد الثالث.
3( خاصية التوزيع في الضرب

ميكن حل املسألة 3 × )4 + 2( على أنها 3 × 4 + 3 × 2.  
2.ب- استخدام العالقة بني الضرب والقسمة حلل مسائل الضرب والقسمة مع 

قيمة مجهولة واحدة.
2.جـ- حل مسائل كالمية مكونة من خطوتني والتي تتضمن اجلمع أو الطرح أو 

الضرب أو القسمة.
2.د- استخدام استراتيجيات احلساب العقلي والتقدير )مبا في ذلك التقريب 

ألقرب 1000( لتقييم معقولية اإلجابات.

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.جـ- حتديد األمناط احلسابية، مبا في ذلك تلك املوجودة في مجموعات حقائق 

اجلمع والضرب.

د- القياس والبيانات:
5.و- حل مسائل رياضية حياتية تتضمن محيط األشكال املضلعة، مبا في ذلك:

1( إيجاد احمليط من خالل أطوال األضالع املُعطاة.
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أهداف التعلُّمالدرس

سيقوم التالميذ مبا يلي:61
شرح خاصية التجميع في الضرب.  
تطبيق خاصية التجميع في الضرب حلل املسائل.  
التعاون لتعريف مفردات الرياضيات بأسلوبهم اخلاص.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:62
شرح خاصية التوزيع في الضرب.  
تطبيق خاصية التوزيع في الضرب حلل املسائل.  
التعاون لتعريف مفردات الرياضيات بأسلوبهم اخلاص.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:63
تطبيق استراتيجيات لتقدير حاصل الضرب.  
تطبيق اخلواص واالستراتيجيات حلل مسائل الضرب.  
شرح االستراتيجيات اخملتارة حلل املسائل.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:64
قراءة الوقت بالدقائق.  
شرح العالقة بني الضرب والقسمة  
حل مسائل ضرب وقسمة تضم عدًدا مجهواًل واحًدا.  
شرح طريقة االستفادة من العالقة بني الضرب والقسمة في حل املسائل.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:65
تعّرف مجموعة من استراتيجيات حل مسائل الضرب والقسمة.  
تطبيق أكثر من استراتيجية حلل مسائل ضرب وقسمة تتضمن عدًدا مجهواًل واحًدا.  
تبرير استخدام االستراتيجيات املفضلة حلل املسائل.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:66
حل مسائل إليجاد محيط أشكال طول أحد أضالعها مجهول.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:67
حل مسائل كالمية مكونة من خطوتني تتضمن اجلمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة.  
شرح االستراتيجيات التي يستخدمونها حلل مسائل كالمية صعبة.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:68
حتليل حلول مسائل كالمية مكونة من خطوتني لتعّرف األخطاء املرتكبة وشرحها.  
شرح فوائد حتليل األخطاء في حتسني التفكير والتعلّم.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:69
تطبيق العديد من االستراتيجيات حلل مسائل كالمية من خطوتني.  
تبرير استراتيجيات حل املسائل.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:70
كتابة مسائل كالمية من خطوتني تتضمن أي عملية.  
حّل مسائل كالمية من خطوتني.  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل 1
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جتهيزات املعلم للفصل
الدرس 61:

اجمع بطاقات أعداد من 0 إلى 6 أو حجر نرد سداسي األوجه لكل تلميذ. راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم من   
بطاقات األعداد من 0 إلى 12 عند احلاجة.

الدرس 64:
إذا لم تكن ساعة حقيقية كبيرة متاحة )أو إذا لم تكن قد أنشأت ساعة حقيقية كبيرة بالفعل(، فأنشئ واحدة باستخدام النماذج   

املتضمنة في نهاية دليل املعلم لوجه الساعة كبيرة احلجم ذات العقارب.

الدرس 65:
أنشئ مخطًطا رئيًسا كبيًرا بعنوان استراتيجيات اجلمع والقسمة. عليك إضافة استراتيجيات إلى هذا اخملطط أثناء الدرس.  
أنشئ مخطًطا رئيًسا كبيًرا آخر بعنوان خواص الضرب. وأضف إليه خواص التجميع، واإلبدال، والتوزيع. واكتب أيًضا وصًفا   

مختصرًا جدًا ومثاالً. تقدّم الصورة التالية مثاالً توضيحيًا.

ساعة تدريس أو ساعة كبيرة مصنوعة أقالم رصاص ألوان أو أقالم تلوينأقالم رصاصكتاب التلميذ
يدوًيا

بطاقات أعداد من 0 إلى 6 أو حجر نرد 
سداسي األوجه 

اخملطط الرئيس خلواص الضربمخططات رئيسة
اخملطط الرئيس الستراتيجيات الضرب 

مخطط االستراتيجيات الرئيسوالقسمة

املواد املستخدمة
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نظرة عامة الدرس 61

املواد

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ مشاركة ما يعرفونه عن املساحة واحمليط، مبا في ذلك الفروق بينهما. وعند احلاجة، يعالج الفهم اإلرشادات

اخلطأ ويوضح ما ال يعرفه التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: ُيرجى فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 61: اربط. من يرغب منكم في قراءة املسألة أمام 
الفصل فليرفع يده.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقرأ التالميذ اخملتارون بصوت مرتفع.

أرادت جنى إيجاد مساحة هذا املستطيل. لذلك، نظرت إلى األبعاد ثم مألت املستطيل ببالطات صفراء وزرقاء. ثم، عّدت البالطات وتوصلت 
إلى أن املساحة تساوي 31 وحدة مربعة. فهل تتفق مع جنى أم ال؟ وملاذا؟

يقول املعلم ما يلي: التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وتناقشوا معهم ما إذا كنتم توافقون جنى في قياس املساحة أم ال. وإذا كنتم ال 
تتفقون معها، فناقشوا األخطاء التي ارَتَكَبتها.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى الزميل اجملاور عن حل جنى.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ دقيقة واحدة ثم استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ أو تلميذين ليشرحا اخلطأ الذي ارتكبته 
جنى. ينبغي أن يالحظ التالميذ أنه يجب أال توجد أي فجوات أو تداخالت بني البالطات. واحرص على أن يناقش التالميذ املساحة الفعلية 

للمستطيل بأكمله بناًء على األبعاد )30 وحدة مربعة(.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. ما محيط هذا املستطيل؟ ميلوا واهمسوا باإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس باإلجابة: 26 وحدة.

1الصف الثالث االبتدائي

10 وحدات

الدرس 61: اربط

أرادت جنى إيجاد مساحة هذا املستطيل. لذلك، نظرت إلى األبعاد ثم مألت املستطيل ببالطات صفراء وزرقاء. عّدت البالطات وتوصلت إلى أن 
املساحة تساوي 31 وحدة مربعة.  فهل تتفق مع جنى أم ال؟ وملاذا؟

3 وحدات

يبدأ التالميذ هذا الدرس مبسألة حتليل أخطاء تتعلق 
باملساحة واحمليط. ويراجعون طريقة إيجاد املساحة 

ويناقشون سبب أهمية كون البالطات املربعة التي تغطي 
الشكل الهندسي متساوية في احلجم وغير متداخلة. 

في اجلزء اخلاص بـ "تعلم"، يستكشف التالميذ خاصية 
التوزيع في الضرب ويطبقونها حلل مسائل الضرب. ويعد 

تعلم التالميذ خلواص الضرب مهًما ألن ذلك يساعدهم 
على اكتساب املعرفة باألعداد وحل املسائل بكفاءة. كما 
أن هذه اخلواص مفيدة ألنها متّكن التالميذ من تعّرف 
بنية وأمناط األعداد واستخدامها. في اجلزء اخلاص 
بـ "تأمل"، يبدأ التالميذ في استخدام قسم مفردات 

الرياضيات في اجلزء األخير من كتاب التلميذ. وسيعمل 
تالميذ الفصل على تعريف خاصية التوزيع في الضرب. 
ثم يكتب املعلم تعريًفا متفًقا عليه على السبورة لينسخه 

التالميذ. تساعد هذه العملية التالميذ على صياغة 
تعريفات ملفردات الرياضيات بأسلوبهم اخلاص.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
شرح خاصية التوزيع في الضرب.  
تطبيق خاصية التوزيع في الضرب حلل   

املسائل.
التعاون لتعريف مفردات الرياضيات بأسلوبهم   

اخلاص.

اجمع بطاقات أعداد من 0 إلى 6 أو حجر نرد   
سداسي األوجه )واحد لكل تلميذ(.

خاصية التوزيع في الضرب  
العوامل  
األقواس  
حاصل الضرب  
اخلاصية  

بطاقات أعداد من 0 إلى 6 أو حجر نرد   
سداسي األوجه )واحد لكل تلميذ(.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقوم املعلم مبا يلي: إحضار مجموعة من بطاقات األعداد من 0 إلى 6 أو حجر نرد سداسي األوجه.

يقول املعلم ما يلي: الهدف من التعّلم اليوم هو استكشاف إحدى خواص الضرب. وُيقصد باخلاصية في الرياضيات صفًة محددًة 
لعملية ما. ُتسمى اخلاصية التي سنتناولها اليوم خاصية "التجميع في الضرب". لنستكشفها مًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ ليأتي إلى مقدمة الصف.

يقوم التالميذ مبا يلي: يأتي التلميذ اخملتار إلى املقدمة، ويختار ثالثة أعداد أو يدحرج حجر النرد ثالث مرات، ثم يكتب مسألة 
ضرب على السبورة. مثال: 5  × 6 × 3.

يقول املعلم ما يلي: لدينا ثالثة عوامل ضرب. هل يهم ما العامالن اللذان نضربهما أواًل؟ هل علينا البدء بأول عاملني أم ميكننا 
اختيار أي عاملني؟ التفتوا وناقشوا مع زمالئكم املجاورين. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم عن املسألة. رفع اإلبهام إلى أعلى للمشاركة. يشارك التالميذ الذين يختارهم 
املعلم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ دقيقة أو دقيقتني للمناقشة ثم استدعاء تالميذ ليشاركوا أفكارهم. وفي كل مرة يشارك فيها أحد 
التالميذ، اطلب منه شرح اختياره. هل استخدم التالميذ استراتيجية عند اختيار العاملني، تساعدهم على القيام بعملية ضرب أولية سهلة؟ 
على سبيل املثال، قد يكون من األسهل ضرب 6 × 5 حيث يعتبر العّد مبقدار 5 استراتيجية فعالة، ثم يكون من السهل الضرب في العدد 

3 عبر اجلمع املتكرر. اطرح أسئلة استقصائية على التالميذ، مثل:

ملاذا اخترمت البدء بهذين العاملني؟  
ما العامالن اللذان من األكثر منطقية البدء بهما؟ وملاذا؟  

بينما يشارك التالميذ عاملي الضرب اللذين سيضربونهما أواًل، أعد كتابة املسألة وضع قوسني على العاملني. على سبيل املثال، إذا ذكر 
أحد التالميذ أنه سيضرب أول عاملني ثم سيضرب حاصل ضربهما في العامل الثالث، فأعد كتابة املسألة األولية بالصيغة )6 × 5(  × 3 

وإذا ذكر أنه سيضرب العاملني الثاني والثالث أواًل، فأعد كتابتها بالصيغة )3 × 6( × 5، وهكذا.

2. يقول املعلم ما يلي: تفكير رائع. بينما كنتم تشاركون الترتيب الذي ستضربون به األعداد، كنت أضع رموز جتميع. وقد 
استخدمنا هذه الرموز من قبل، وهي تسمى األقواس. يستخدم علماء الرياضيات األقواس لتجميع العاملني اللذين سنضربهما 

أواًل. عندما ذكرمت العاملني األولني، جّمعت هذين العاملني بني قوسني.

إذا كنتم تعتقدون أن حاصل الضرب النهائي هو نفسه مهما كان ترتيب ضرب العوامل، فقفوا. وإذا كنتم تعتقدون أن حاصل 
الضرب سيكون مختلًفا، فابقوا جالسني.

يقوم التالميذ مبا يلي: إيضاح إجابتهم بالوقوف أو اجللوس.

يقول املعلم ما يلي: لنتحقق من توقعاتنا.

يقوم املعلم مبا يلي: تقسيم التالميذ إلى ثالث مجموعات. ترقيم اجملموعات من 1 إلى 3. كتابة ما يلي على السبورة:
اجملموعة 1: )5 × 6( × 3 =  
اجملموعة 2: )6 × 3( × 5 =  
اجملموعة 3: )5 × 3( × 6 =  

يقول املعلم ما يلي: على كل منكم العمل مبفرده واستخدام استراتيجية تناسبه. ميكنكم شرح طريقة احلل في أسفل صفحة 
"اربط" في كتاب التلميذ. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  عندما تعرفون حاصل الضرب النهائي.

يقوم التالميذ مبا يلي: حل املسألة وفق ترتيب اجملموعات. رفع اإلبهام إلى أعلى للمشاركة. يشارك التالميذ اخملتارون من كل 
مجموعة إجاباتهم.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: تسجيل إجابات التالميذ على السبورة. يطلب من التالميذ مناقشة ما يالحظونه بشأن حاصل ضرب الثالث مسائل تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
ويشرح كيف ميكن أن تساعدهم هذه املعلومة على حل مسائل الضرب من اآلن فصاعًدا.

3( يقول املعلم ما يلي: ُيرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 61: تطبيق. وقراءة اإلرشادات بصمت. سأختار أحدكم ليقرأ 
بصوت مرتفع.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى الصفحة في كتاب التلميذ وقراءة اإلرشادات. يقرأ التلميذ اخملتار اإلرشادات بصوٍت 
مرتفع.

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات. مراجعة املثال عند احلاجة. اإلجابة عن أي أسئلة قد يطرحها التالميذ بشأن 
اإلجراء. توزيع بطاقات أعداد )أو أحجار نرد( على التالميذ. تشجيع التالميذ الذين ينتهون مبكًرا على محاولة حل مسائل "التحدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احلاجة. العمل مبفردهم إلنشاء مسائل ضرب تضم ثالثة عوامل، وحل كل 
مسألة بطريقتني. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا العمل على مسألتي التحدي.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ملالحظة التالميذ أثناء حل املسائل. طرح أسئلة استقصائية على التالميذ، مثل:

ملاذا قررمت ضرب هذين العاملني أواًل؟ هل كان االختيار عشوائًيا، أم أنه يتعلق باألعداد بحد ذاتها؟  
ماذا تالحظون بشأن حاصل الضرب في كل مسألة؟  
متى ميكن أن حتتاج إلى ضرب ثالثة أعداد؟  

على التالميذ أن يوضحوا طريقة حلّهم. رمبا يعرف بعض التالميذ احلقائق ويستطيعون كتابة كل حاصل ضرب، بينما ميكن أن يوضح 
آخرون طريقة احلل باستخدام مصفوفة أو بطريقة العّد بالقفز. وحني تتبقى 5 دقائق في اجلزء اخلاص بـ "تعلم"، استخدم إشارة جذب 

االنتباه.

4( يقول املعلم ما يلي: أرى أنكم تعملون بجد. وقد الحظنا سابًقا أن ترتيب العاملني اللذين نبدأ بهما عملية الضرب غير مهم 
ألننا نحصل على حاصل الضرب نفسه في النهاية. قفوا إذا كان ذلك ينطبق على املسائل التي كتبتوها وقمتم بحلها.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا كانوا موافقني أو البقاء جالسني إذا لم يكونوا موافقني.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذ واقف ملشاركة املعادلة التي أنشأها واختبرها. كتابة احلل على السبورة. إذا كان أي من التالميذ 
جالًسا، فاطلب منه املشاركة ومناقشة سبب عدم حصوله على حاصل الضرب نفسه. وإذا لم يعثروا على اخلطأ أثناء الشرح، فاطلب من 

تلميذ آخر مساعدتهم على العثور على األخطاء وتصحيحها.

يقول املعلم ما يلي: أوّد أيًضا أن أسمع منكم سبب جتميعكم لألعداد بهذه الطريقة. ُيرجى رفع أيديكم إذا كنتم تودون مشاركة 
سبب وضع جنمة بجوار إحدى مسائلكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي ملشاركة أسبابهم املنطقية.

يقوم املعلم مبا يلي: االستماع والتأكد عند احلاجة، مع سؤال التالميذ عن سبب تفضيلهم ترتيًبا محدًدا على غيره. قد يكون أحد األسباب 
أن بعض احلقائق أسهل من غيرها، ولذلك فإن البدء باحلقائق األسهل يجعل املسألة بأكملها أكثر قابلية للحل.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في استكشاف خاصية التجميع في الضرب وشرح كيف أنه من املفيد معرفة اخلاصية 
عندما يتعني علينا ضرب أكثر من عددين. ميكنكم الضرب بأي ترتيب، ومن املنطقي اختيار الترتيب األنسب بالنسبة إليكم. من 

فضلكم، ضعوا األدوات في مكانها املخصص. ستحتاجون كتاب التلميذ لنشاط "تأمل".

الصف الثالث االبتدائي 2

اإلرشادات: 

1- اسحب ثالث بطاقات عوامل ضرب )أو ألِقِ حجر النرد إليجاد 3 عوامل ضرب(. 

2- اكتب مسألتي ضرب باستخدام األقواس لتوضح ترتيب إجراء عملية الضرب

3- حل املسألتني إليجاد حاصل ضرب كٍل منهما. ثم اشرح طريقة احلل.

4- ما الذي تالحظه؟ ارسم جنمة بجوار الترتيب الذي تفّضله مع التعليل.

الدرس 61: التطبيق

مثال

البطاقات املسحوبة:

2 ،5 ،3

املسألة:   )3 × 5( × 2 = 30

احلل:

عددُت بالقفز بمقدار 3 خمس 
مرات:

15 ،12 ،9 ،6 ،3
15 × 2 = 30 ألن 15 + 15 = 30

املسألة: 3 × )5 × 2( = 30 

احلل:

10 = 2 × 5
 ولذلك فإن 10 × 3 هي نفسها 

30 = 10 + 01 + 10

املسألة:  البطاقات املسحوبة:

احلل:

املسألة: 

احلل:

املسألة:  البطاقات املسحوبة:

احلل:

املسألة: 

احلل:
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1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ أن يتعاونوا مع زمالئهم املجاورين لتعريف "خاصية التجميع" بأسلوبهم اخلاص.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحّدث إلى زمالئهم ومشاركة أفكارهم لصياغة تعريف خلاصية التجميع.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد دقيقة إلى دقيقتني، استدعاء بعض التالميذ ملشاركة أفكارهم. صياغة تعريف من أفكار التالميذ، مثل:

خاصية التجميع في الضرب: ميكن ضرب العوامل في مسألة الضرب بأي ترتيب واحلصول رغم ذلك على حاصل الضرب نفسه. وإذا كان 
هناك أكثر من عاملني، فيمكنني استخدام األقواس لتوضيح العاملني اللذين سأضربهما أواًل.

كتابة تعريف ومثال على السبورة.
24 = 2 × )3 × 4(
24 = 4 × )2 × 3(
24 = 3 × )2 × 4(

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. ستنسخون اآلن هذا التعريف واملثال في قسم جديد في كتاب التلميذ. انتقلوا إلى اجلزء األخير 
من كتبكم واعثروا على الصفحة األولى من القسم الذي يحمل العنوان "مفردات الرياضيات". ميكنكم أن تكتبوا في هذا املكان 

تعريفات كلمات الرياضيات التي من املهم تذكرها والتي ميكننا الرجوع إليها. اكتبوا التعريف الذين كتبناه في الفصل سوًيا 
خلاصية التجميع في الضرب.

يقوم التالميذ مبا يلي: تسجيل تعريفهم خلاصية التجميع في قسم مفردات الرياضيات اجلديد في كتاب التلميذ.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 62

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: ُيرجى فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 62 اربط. اقرأوا اإلرشادات واملسألة الكالمية اإلرشادات

بصمت وفكروا في إجابتكم. ثم ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ويناقش أي املسائل تعبر عن املسألة الكالمية واشرحوا أفكاركم. 
ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة املسألة الكالمية والتفكير في احللول املمكنة املعروضة. حتديد االستراتيجيات املالئمة، والتحدث 
إلى الزميل عن املسائل الصحيحة، وشرح األفكار.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد دقيقتني إلى 3 دقائق، استدعاء التالميذ ملشاركة أفكارهم. يطلب من التالميذ أن يشرحوا احلل ويسمح لهم 
بتوضيح احلل على السبورة عند احلاجة. توجيه التالميذ إلى مالحظة أن التلميذين 1 و3 لديهما مسألتان صحيحتان.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم تتذكرون خاصية الضرب التي متثل هذه املسألة مثااًل لها.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يجيب التالميذ اخملتارون. )خاصية التجميع(

5الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات:  اقرأ املسألة الكالمية، ثم ناقش مع زميلك أي من املسائل التي تليها ُيعبر عنها. اشرح أفكارك. 

الدرس 62: اربط

املسألة 3: 2 × )4 × 8(املسألة 2: )2 + 4( × 8املسألة 1: )2 × 4( × 8 

 وصلت إلى املدرسة شاحنتان بهما كرات قدم جديدة. حتمل كل شاحنة 4 صناديق من كرات القدم. ويحتوي كل صندوق على 
8 كرات. فما عدد كرات القدم اجلديدة التي وصلت املدرسة؟

املواد

يراجع التالميذ في بداية هذا الدرس خاصية التجميع في 
سياق مسألة. وفي اجلزء "تعلّم"، يستخدم التالميذ مناذج 
مرئية الستكشاف "خاصية التوزيع". وهذا يسمح للتالميذ 
بشرح "خاصية التوزيع". توجد أكثر من طريقة صحيحة 
لتقسيم عوامل الضرب، مما يعّزز أهمية املرونة ويسمح 
للتالميذ باستخدام االستراتيجيات التي يفضلونها. في 
اجلزء "تأّمل"، يفكر التالميذ في الكيفية التي ميكن من 
خاللها أن تساعدهم "خاصية التوزيع" على حل مسائل 

ذات عوامل ضرب كبيرة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
شرح خاصية التوزيع في الضرب.  
تطبيق خاصية التوزيع في الضرب حلل   

املسائل.
التعاون لتعريف مفردات الرياضيات بأسلوبهم   

اخلاص.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

العدد املضاف  
منوذج شريطي  
خاصية التوزيع في الضرب  
عوامل الضرب  
حاصل الضرب  

أقالم رصاص ملونة أو أقالم حتديد  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: رسم ما يلي على السبورة. قد يالحظ بعض التالميذ أن هذه املسألة ميكن أيًضا حلها باستخدام خاصية اإلبدال، اإلرشادات

أي أن 6 × 8 � 8 × 6. ذكرهم أن هذه هي خاصية اإلبدال وشجعهم على جتربتها مع 8 مجموعات من 6.

6 × 8 = ؟

66666666
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يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو استكشاف خاصية التوزيع وتطبيقها، وميكن أن تساعدنا تلك اخلاصية على فهم كيفية 
حل مسائل الضرب التي تضم عوامل كبيرة. كتبت مسألة الضرب 6 × 8 على السبورة. وقد رسمت حتت املسألة شريًطا طوياًل 
مؤلًفا من 8 مربعات وكتبت العدد 6 داخل كل مربع بداًل من رسم مصفوفة. ُيسّمى ذلك "منوذج شريطي". حيث ُيظهر شريًطا 

طوياًل مقسًما إلى 8 مربعات للعدد 6. التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وحلوا املسألة إذا لم تكونوا تعرفون اإلجابة بالفعل. ارفعوا 
اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: حّل املسألة مع زمالئهم. رفع اإلبهام إلى أعلى للمشاركة. يشارك التالميذ اخملتارون حاصل الضرب 
واالستراتيجيات اخملتارة.

يقوم املعلم مبا يلي: محاولة العثور على تالميذ استخدموا استراتيجيات مختلفة حلل املسألة. إذا اقترح أحد التالميذ تقسيم الشريط 
إلى حقيقتي ضرب أصغر، فاستخدم شرحه لتمثيل خاصية التوزيع كما هو موضح فيما يلي. وإذا لم يقترح أي تلميذ تقسيم املسألة إلى 

مسألتني أصغر، فصف العملية بالتفصيل كما هو مذكور فيما يلي.

يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. لقد سمعنا الكثير من االستراتيجيات الفعالة. واآلن سأمنذج لكم استراتيجية جديدة. وسأقسم 
منوذج شريطي إلى جزأين أصغر مما يسّهل علّي عملية الضرب. وحني أفعل ذلك، فإني أحاول اختيار أعداد ميكنني ضربها بسرعة 

أو في ذهني. من السهل الضرب في العدد 5، ولذلك سأرسم خًطا يفصل 5 من هذه األشرطة.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة عدّ 5 أشرطة ورسم خط لفصل الشريط اخلامس عن الشريط السادس.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 6 × 5 حتت اجملموعة األولى من األشرطة.

يقول املعلم ما يلي: كم شريًطا تبقى لدي؟ قولوا بصوت مرتفع.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: 3

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 6 × 3 حتت األشرطة الـ 3 األخيرة.

يقول املعلم ما يلي: لم أستبعد أي أشرطة من النموذج، ولذلك ميكنني ضرب العددين 5 و6، ثم ضرب العددين 3 و6، ثم جمع 
حاصلي الضرب مًعا للحصول على املجموع. راقبوني بانتباه وأنا أمنذج ذلك على السبورة ثم اكتبوا العملية. أريد أن أسمع 

أسئلتكم حني أنتهي من هذا.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة الشكل املوضح أدناه ملنح التالميذ متثيالت مرئية وعددية لالستراتيجية:

5 × 6 = 30 )منذجة العّد بالقفز مبقدار 5(
18 = 6 × 3

6 × 8 = )6 × 3( + )6 × 5(
30 + 18 = 48 إذن 8 × 6 = 48

يقوم التالميذ مبا يلي: مالحظة املعلم. طرح أسئلة استيضاحية عند احلاجة.

2. يقول املعلم ما يلي: إن تقسيم املسائل الكبيرة إلى مسألتني أصغر كما فعلت هو مثال خلاصية التوزيع في الضرب. يفعل 
كثير منكم ذلك بالفعل دون معرفة أن هذه خاصية مهمة من خواص الرياضيات. تسمح لنا هذه اخلاصية بتقسيم أحد العوامل 

وتوزيعه على مسألتي ضرب أصغر. في هذه املسألة، قسمنا العدد 8 ثم ضربنا كل جزء جديد في العدد 6. واستخدمت قوسني 
لتوضيح األعداد التي كنت أضربها. من لديه طريقة مختلفة ميكنه من خاللها منذجة تقسيم هذه املسألة؟ ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم استراتيجيات استخدام خاصية 
التوزيع في الضرب.

66666666
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يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذ أو اثنني للقدوم إلى املقدمة ومنذجة طريقة مختلفة لتقسيم هذه املسألة. يطلب من التالميذ رسم أشكال 
للربط بني األعداد وكتابة مسائل لنمذجة احللول. التأكد من شرح التالميذ ألفكارهم أثناء عملهم.

يقول املعلم ما يلي: رائع. هناك أكثر من طريقة واحدة لتقسيم هذه املسألة وتوزيع العدد 6 بني العددين املضافني 8. رمبا يكون 
البعض منكم ماهًرا حًقا في حقائق العدد 2 بحيث ميكنه تقسيم النموذج الشريطي إلى 6 مجموعات للعدد 6 ومجموعتني 

للعدد 6. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كانت هذه العملية منطقية بالنسبة إليكم. ضعوا اإلبهام في الوسط إذا أردمت رؤية املزيد من 
األمثلة. وإذا أردمت رؤية املزيد من األمثلة، فابقوا معي هنا بعد أن أعطي إرشادات النشاط التالي.

يقوم التالميذ مبا يلي: إظهار فهمهم برفع اإلبهام إلى أعلى أو وضع اإلبهام في الوسط.

3. يقول املعلم ما يلي: يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 62: التطبيق وقراءة اإلرشادات بصمت. بعد ذلك، سأدعو 
أحدكم ليقرأ اإلرشادات بصوٍت مرتفع.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الكتاب على صفحة الدرس 62: التطبيق وقراءة اإلرشادات. يقرأ التلميذ اخملتار اإلرشادات 
بصوت مرتفع.

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات. وضح لهم أن خطوات أول مسألتني قد ُحّددت بالفعل. وشّجع التالميذ الذين 
ينتهون مبكًرا على العمل على مسألة "التحدي".

احرص على العمل مع التالميذ الذين يحتاجون إلى املزيد من التدريب على حل بعض املسائل التدريبية )وليس املسائل الواردة في كتاب 
التلميذ(. احرص على منذجة اخلطوات وكيفية كتابة احلل وشجعهم على مساعدتك على شرح ما تفعله في كل خطوة )مع بيان سبب 

القيام بذلك(. اطلب من التالميذ املستعدين للعمل مبفردهم العودة إلى مقاعدهم وحل مسائل صفحة "التطبيق". إن أمكن، جتول في الفصل 
ن مالحظات عن التالميذ الذين يستطيعون تقسيم  ملالحظة الطالب أثناء تأديتهم للنشاط. واطلب منهم شرح الطريقة التي اختاروها. دوِّ

املسألة ولكنهم يواجهون صعوبة في كتابة اخلطوات.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع املعلم على حل مسائل التدريب أو العمل مبفردهم في الكتاب. ميكن للتالميذ الذين انتهوا 
مبكًرا محاولة حل مسألة "التحدي".

الصف الثالث االبتدائي 6

اإلرشادات:  

اقرأ كل مسألة ثم ارسم منوذج شريطي لتمثيل احلل.	 

قّسم النموذج إلى جزأين بأي طريقة تراها مناسبة.	 

لّون كل جزء بلون فاحت مختلف.	 

استخدم خاصية التوزيع في الضرب إليجاد حاصل ضرب كل جزء ثم حاصل الضرب النهائي.	 

سّجل خطوات احلل.	 

كّرر اخلطوات على املسألة نفسها، ولكن مع تقسيم النموذج الشريطي بطريقة مختلفة.	 

الطريقة الثانيةالطريقة األولى

الدرس 62: التطبيق

8 × 7

8 × 7=( × 7+)8 × 7=( × 7+)

=× 7(× 7( + ))=× 7(× 7( + ))

=+=+

==

1. يقول املعلم ما يلي: استكشفنا اليوم إحدى اخلواص األخرى لعملية الضرب، والتي ُتسمى "خاصية التوزيع" في الضرب. تنّص 
"خاصية التوزيع "على أنه ميكن أخذ أحد عوامل الضرب في مسألة الضرب وتقسيمه إلى أجزاء أصغر للحصول على مسائل 

ضرب أسهل. بعد ذلك، جنمع حاصل ضرب كل مسألة مًعا إليجاد حاصل الضرب الكلي. فّكروا قلياًل في كيف ميكن أن تساعدكم 
"خاصية التوزيع" على حل مسائل الضرب ذات العوامل الكبيرة. سأمنحكم دقيقة للتفكير في كيف ميكنكم شرح ذلك لشخٍص ما 

في منزلكم. وعندما تكون لديكم إجابة، ارفعوا اإلبهام إلى أعلى.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ دقيقة وقت انتظار. بعد ذلك، اطلب من تلميذين إلى أربعة تالميذ مشاركة أفكارهم مع اجملموعة األكبر. 
ووّجه التالميذ إلى مالحظة أن تقسيم عوامل الضرب إلى حقائق ضرب أصغر يسهل حلّها، مثل مضاعفات العدد 5 أو 10 أو 2، يقلل من صعوبة 

مسائل التحدي. كما أن هذه الطريقة أكثر كفاءًة من العد بالقفز مبقدار أحد العوامل أو االضطرار إلى رسم مصفوفة كبيرة وعّد املربعات.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في شرح "خاصية التوزيع". ميكنكم استخدام هذه اخلاصية كثيًرا ملساعدتكم على 
الضرب، وميكن أن تشّكل استراتيجية مهمة حلل املسائل. هيا لنجمع أفكاركم ونصيغها في تعريف واحد. سأكتب التعريف على 

السبورة، وعليكم نسخه في قسم مفردات الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: صياغة تعريف للفصل بأكمله بناًء على األفكار التي يدلي بها التالميذ وكتابته على السبورة، مثل التعريف التالي:

خاصية التوزيع في الضرب: عند ضرب عوامل كبيرة، ميكنني تقسيم أحد عوامل الضرب إلى عاملني أصغر. فإذا ضربت كاًل من هذين 
العاملني األصغر في العامل اآلخر، ثم جمعت حاصلي الضرب مًعا، فسأحصل على حاصل ضرب املسألة األصلية.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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مثال: 8 × 9

9 × 8 = )9 × 4( + )9 × 4(
36 = 9 × 4

72 = 36 + 36
72 = 9 × 8

يقوم التالميذ مبا يلي: نسخ التعريف واملثال في كتاب التلميذ.

 8
مجموعات 
من 9

 4
مجموعات 
من 9

 4
مجموعات 
من 9



الفصل 1 29

نظرة عامة الدرس 63

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: لقد استكشفنا خواص الضرب لنسّهل على أنفسنا حل مسائل الضرب الصعبة. الرجاء، افتحوا على اإلرشادات

صفحة الدرس 63: "اربط" في كتاب الرياضيات للتلميذ واقرأوا املسألة بصمت. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة اخلاصية التي 
ميكننا استخدامها واملسألة التي ميكننا كتابتها، حلل املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتب التالميذ على صفحة "اربط"، وقراءة املسألة، ورفع اإلبهام إلى أعلى ملشاركة طرق تفكيرهم. 
يحدد التالميذ اخملتارون اخلاصية التي سيستخدمونها حلل املسألة واملسألة التي سيكتبونها.

 يقوم املعلم مبا يلي: عند الضرورة، توجيه التالميذ إلى استخدام "خاصية التوزيع" وأن املسألة هي 
12 × 7 = _____. الكتابة على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى السالل الثالث في الصورة حتت املسألة. ضعوا دائرة على السلة التي توضح كيفية استخدام 
"خاصية التوزيع" حلل 7 × 12. ارفعوا أيديكم إذا كنتم مستعدين للتحدث عنها.

يقوم التالميذ مبا يلي: مراجعة السالل ووضع دائرة على السلة التي تستخدم "خاصية التوزيع" على النحو الصحيح.

يقوم املعلم مبا يلي: الطلب من التالميذ مشاركة أفكارهم بعد دقيقة واحدة تقريًبا. إذا لزم األمر، طرح أسئلة ملساعدة التالميذ على فهم 
أن السلة الوسطى هو الصحيح. قراءة إرشادات مسألة املراجعة الثانية بصوٍت مرتفٍع والطلب من التالميذ حلّها كل مبفرده. التحقق من 

اإلجابات مًعا، وإزالة أي فهم خطأ فهم وتصحيح أي أخطاء عند احلاجة.

يقول املعلم ما يلي: رائع. "خاصية التوزيع" أداة جيدة ميكن أن تساعدنا على حل مسائل الضرب الصعبة. وسنستخدمها أكثر 
اليوم.

9الصف الثالث االبتدائي

36 = )3 × 2 ( + )3 × 10(

21 = )3 × 2( + )3 × 5(

84 = )7 × 2( + )7 × 10(

32 = )4 × 3( + )4 × 5(

33 = )7 × 2( + )7 + 12(

90 = )10 × 3( + )10 × 6(

سبعتان 

ثالثتان3 عشرات3 أربعات

ذهب حسام إلى بستان تفاح. يوجد في البستان 12 شجرة تفاح، وفي كل شجرة 7 تفاحات. فما إجمالي عدد ثمار التفاح في البستان؟

الدرس 63: اربط

اإلرشادات: انظر إلى الصورة أدناه وضع دائرة حول السلة الذي توضح كيفية حل املسألة بطريقة صحيحة. 

ارسم خًطا يصل بني كل تفاحة وبني السلة التي تستخدم خاصية التوزيع بشكل صحيح حلل املسألة.

10 سبعات 

5 ثالثات6 عشرات5 أربعات

12 سبعة

7 ثالثات9 عشرات8 أربعات

 = 4 × 8 = 10 × 9 = 3 × 7

املواد

يبدأ التالميذ درس اليوم مبسألة توصيل ملراجعة 
خاصية التوزيع. وفي اجلزء "تعلّم"، يطبقون خواًصا 
واستراتيجيات حلل مجموعة من مسائل الضرب مع 

استخدام التقدير أيًضا للتحقق من معقولية اإلجابات. 
وفي نهاية الدرس، يتأملون فهمهم الستخدام حاصل 

ضرب أكثر من مسألة اخملتلفة حلل املسائل.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
تطبيق استراتيجيات لتقدير حاصل ضرب أكثر   

من مسألة.
تطبيق اخلواص واالستراتيجيات حلل مسائل   

الضرب.
شرح االستراتيجيات اخملتارة حلل املسائل.  

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

التقدير  
حاصل الضرب  
املعقولية  

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: هدفنا اليوم هو التدريب على حل مجموعة متنوعة من مسائل الضرب باستخدام االستراتيجيات اإلرشادات

واخلواص التي تعّلمناها. ونوّد أيًضا التفكير في كيفية استخدام التقدير ملساعدتنا على التنبؤ ومن ثم التحقق من معقولية 
إجاباتنا. من ميكنه تذكيرنا مبعنى "التقدير"؟

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم تعريفاتهم للتقدير ويقدمون أمثلة عليها.

يقوم املعلم مبا يلي: قبل االنتقال للنقطة التالية، يتحّقق من فهم التالميذ ملعنى التقدير ومعرفتهم الستراتيجية واحدة على األقل للقيام 
بالتقدير )مثل تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار، أو التقريب، أو استخدام حقائق الرقم "اجملاور" مثل 5 × 9 و5 × 10(. تذكير 

التالميذ أن التقدير ال يعطي اإلجابة بدقة بل يعطي إجابة قريبة منها. أمثلة محتملة:

_____ = 7 × 6
أعرف أن إجابة 5 × 5 تساوي 25، لذلك ال بد أن تكون إجابة 6 × 7 أكبر من 25  
أعرف أن 6 × 10 = 60، لذلك ال بد أن تكون اإلجابة أقل من 60  
أعرف أن 5 × 7 = 35، لذلك ال بد أن تكون اإلجابة أكبر بقليل من 35  

2. يقول املعلم ما يلي: لنجّرب تقدير حاصل ضرب 3 × 4 × 5. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا استطعتم أن تشرحوا كيفية التقدير. 
تذكروا أننا ال نحسب اإلجابة الدقيقة.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام استراتيجية لتقدير حاصل الضرب ورفع اإلبهام إلى أعلى عندما يكونون مستعدين 
للمشاركة. يشارك التالميذ اخملتارون أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذين أو ثالثة ملشاركة تقديراتهم. التسجيل على السبورة ويطلب من التالميذ مشاركة طريقة حتديدهم 
للتقديرات. الحظ أن التقديرات قد تكون مختلفة عن بعضها البعض، ولكن استراتيجيات التقدير اجليدة ميكن أن تساعدنا في احلصول على 

فكرة عن اإلجابة النهائية.

يقول املعلم ما يلي: على كل منكم االلتفات والتحدث إلى زميله املجاور عن الطريقة التي سيلجأ إليها إليجاد حاصل الضرب 
الدقيق. ميكنكم إيجاد حاصل الضرب الدقيق إن أردمت، ولكني مهتم بطريقة حلكم للمسألة. ارفعوا أيديكم إذا كنتم مستعدين 

للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زميل مجاور عن استراتيجيات احلل املمكنة. رفع األيدي للمشاركة التطوعية.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تالميذ للمشاركة. ميكن أن يشارك التالميذ اإلجابة )4 × 3( × 5 أو 3 × )5 × 4( أو )5 × 3( × 4 
أو تشكيالت من خاصيتي التجميع والتوزيع.

يقول املعلم ما يلي: قفوا إذا كان تقديركم قريًبا من حاصل الضرب احلقيقي. وابقوا جالسني إذا لم يكن كذلك. وتذّكروا أننا ما 
زلنا نتعلم كيفية التقدير، ولذلك ال بأس إذا لم تكن تقديراتكم قريبة. سنتعلم مًعا. ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم شرح سبب 

قرب تقديركم أو عدم قربه من اإلجابة احلقيقية.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف إذا كان تقديرهم قريًبا. مشاركة أفكارهم عن سبب قرب تقديرهم، إذا استدعاهم املعلم. البقاء 
جالسني إذا لم يكن التقدير قريًبا. مشاركة أفكارهم عن سبب عدم قرب تقديرهم، إذا استدعاهم املعلم.

3. يقول املعلم ما يلي: رائع، واآلن لنحّل بعض املسائل. يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 63: التطبيق وقراءة 
اإلرشادات بصمت. بعد ذلك، سأدعو أحدكم ليقرأ اإلرشادات بصوٍت مرتفع.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات. يقرأ التلميذ اخملتار اإلرشادات بصوت مرتفع.

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات قبل املتابعة. تشجيع التالميذ الذين ينتهون مبكًرا على إكمال مسألة "التحدي".

الصف الثالث االبتدائي 10

اإلرشادات: 

اخلطوة 1: في كل مسألة، قّدر اإلجابة واشرح طريقة التفكير التي اتبعتها للتوصل إلى ذلك التقدير.

اخلطوة 2: حّل املسألة باستخدام أي استراتيجية أو خاصية تساعدك. ميكنك الرسم أو الكتابة لشرح طريقة حلك للمسألة.

الدرس 63: التطبيق

التقدير: _____

)اشرح كيف توّصلت إلى تقديرك(

احلل الصحيح: ______

)اشرح طريقة حلك(

التقدير: _____

)اشرح كيف توّصلت إلى تقديرك(

احلل الصحيح: ______

)اشرح طريقة حلك(

التقدير: _____

)اشرح كيف توّصلت إلى تقديرك(

احلل الصحيح: ______

)اشرح طريقة حلك(

 7 × 6=

 5 × 7 × 4=

 12 × 8=
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يقوم التالميذ مبا يلي: العمل كل مبفرده لتقدير حاصل الضرب وحل املسائل. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا محاولة حل تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ملالحظة التالميذ أثناء عملهم، طرح أسئلة استقصائية على التالميذ، مثل:

ما االستراتيجية التي تستخدمونها للتقدير؟  
ما االستراتيجية التي تستخدمونها إليجاد حاصل الضرب الدقيق؟  
هل كان تقديركم قريًبا من حاصل الضرب احلقيقي أم ال؟ وملاذا؟  

عندما تتبقى 5 دقائق من اجلزء اخلاص بـ "تعلّم"، يستدعي انتباه جميع التالميذ معه مجدًدا.

4. يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى املسائل التي قمتم بحلها ضعوا جنمة بجوار أي مسألة استخدمتم خاصية التوزيع حللها. 
وضعوا دائرة حول أي مسألة استخدمتم خاصية التجميع حللها. وأخيًرا، ارسموا مربًعا حول املسألة األصعب التي عملتم على 

حلها اليوم. أبقوا كتب التلميذ أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأمل".

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع جنوم أو دوائر أو مربعات على املسائل.

1. يقوم املعلم مبا يلي: الطلب من التالميذ االلتفات إلى زميل مجاور ومشاركة حلهم. على التالميذ مقارنة استراتيجيات حل املسائل 
)احملاطة بدوائر وجنوم( ومناقشة املسألة األصعب بالنسبة إلى كل منهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة اإلجابات مع زمالئهم. مناقشة االستراتيجيات والتحديات. مقارنة استراتيجيات حل املسائل 
واحللول.

يقوم املعلم مبا يلي: الطلب من التالميذ مشاركة مالحظاتهم بعد 3 دقائق تقريًبا.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم فيما يتعلق مبسائل الضرب. ضعوا كتبكم في أماكنها املخصصة وحّيوا زمالءكم 
على االستماع واملشاركة.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 64

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: ُيرجى فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 64: اربط. انظروا إلى مسألة الساعة وقّرروا إن اإلرشادات

كنتم موافقني أم غير موافقني. وارفعوا اإلبهام إلى أعلى أو أنزلوه إلى أسفل ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط". قراءة املسألة ورفع اإلبهام إلى أعلى أو إنزاله إلى أسفل لتوضيح 
أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ دقيقة واحدة للتفكير. ثم الطلب من التالميذ أن يوضحوا أفكارهم. الطلب من التالميذ غير املوافقني 
شرح اخلطأ )خلط التلميذ بني الدقيقة والساعة(. إذا كان التالميذ يواجهون صعوبة في فهم الوقت بالدقائق، فراجع معهم بعض األمثلة. 

واستخدم ساعة حقيقية كبيرة إذا كانت متوفرة.

13الصف الثالث االبتدائي

الدرس 64: اربط
 موافق أم غير موافق؟ 

التوقيت الظاهر على الساعة هو 7:03

املواد

من املهم مراجعة املهارات التي دّرستها للتالميذ مسبًقا 
كي ال ينسوها. وبالتالي، يبدأ هذا الدرس مبراجعة قراءة 

الوقت بالدقائق. يتعّرف التالميذ في اجلزء اخلاص ب 
"تعلّم" السؤال األساسي الذي يوّجه سير الدرس أثناء 
اكتشافهم العالقة بني الضرب والقسمة. ويستخدمون 

فهمهم لتلك العالقة حلل مسائل حسابية ومسائل كالمية 
تتضمن عدًدا مجهواًل. وفي اجلزء اخلاص بـ "تأمل"، 

يجيبون عن السؤال األساسي الذي ُطرح في بداية جزئية 
تعلّم اليوم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
قراءة الوقت بالدقائق.  
شرح العالقة بني الضرب والقسمة  
حل مسائل ضرب وقسمة تضم عدًدا مجهواًل   

واحًدا.
شرح طريقة االستفادة من العالقة بني الضرب   

والقسمة في حل املسائل.

قبل الدرس، اكتب األسئلة األساسية التالية على السبورة:  
ما العالقة بني الضرب والقسمة؟  
كيفية استخدام هذه العالقة حلل مسائل الضرب والقسمة؟  

قبل الدرس، اكتب املسألة الكالمية التالية على السبورة:  
لدى معلّمة فنون 40 ريشة رسم. وّزعت املعلّمة الريش بالتساوي على تالميذها األربعة. فما عدد ريش الرسم التي حصل 

عليها كل تلميذ؟

احلقائق الرياضية  
عامل الضرب  
ساعة  
عكسي  
دقيقة  
حاصل الضرب  
ناجت القسمة  

ساعة حقيقية كبيرة مصنوعة يدوًيا.  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو محاولة اإلجابة عن األسئلة األساسية التالية:
ما العالقة بني الضرب والقسمة؟  
كيفية استخدام هذه العالقة حلل مسائل الضرب والقسمة؟  

السؤال األساسي هو سؤال يوّجه تفكيرنا وتعّلمنا. وهو مبثابة معلومة مهمة نحتاج إلى معرفتها وفهمها بنهاية الدرس. وللتفكير 
في هذه األسئلة، لننظر إلى مسألة مًعا.

2. يقوم املعلم مبا يلي: لفت انتباه التالميذ إلى املسألة املكتوبة على السبورة وقراءتها بصوت مرتفع.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم إخبارنا بالعدد املجهول في هذه املسألة. ما الذي نحاول إيجاده؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ اخملتارون أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: طرح أسئلة لتوجيه تفكير التالميذ إذا لم يحّددوا أن العدد اجملهول هو عدد الريش التي يحصل عليها كل تلميذ.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم إخبارنا مبسألة ميكننا كتابتها حلل هذه املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقول كل تلميذ مت اختياره مسألة واحدة.

مالحظة للمعلم: ميكن أن يحدد التالميذ املسألة بالصيغة 40 ÷ 4 = _____ أو الصيغة 4 × _____ = 40.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة مسألة )مسائل( التالميذ على السبورة، ثم رسم شكل يربط بني األعداد لتوضيح منوذج قسمة للمسألة، كما هو 
موضح أدناه:

40 = _____ × 4  _____ = 4 ÷ 40

يقول املعلم ما يلي: هل يطابق رسمي للمسألة؟ ارفعوا أيديكم ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ اخملتارون أفكارهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة املسألة _____ × 4 = 40 على السبورة إذا ذكرها أحد التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: يوضح منوذجي قسمة العدد 40 على 4. ولكن، كيف ميكن أن تساعدنا مسألة الضرب أيًضا على حل هذه 
املسألة؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصيّ األسماء الختيار أحد التالميذ ملشاركة أفكاره. رسم النموذج التالي على السبورة بجوار منوذج 
القسمة.

40 = 4  x

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون كم 4 مطلوبة للحصول على العدد 40.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ اخملتارون أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: الطلب من التالميذ العّد بالقفز مبقدار 4 حتى العدد 40 لتأكيد تفكير املتطوعني )أو إعطائهم اإلجابة إن لم يكونوا يعرفونها(.

40

؟؟

؟ ؟

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: العّد بالقفز مبقدار 4 حتى العدد 40. يجب أن يالحظ التالميذ أن اإلجابة تساوي عشرة من العدد 4.

يقول املعلم ما يلي: احتجنا إلى 10 مجموعات من العدد 4 لنحصل على العدد 40. 10 × 4 = 40 و40 ÷ 4 = 10. ميكنني إيضاح 
ذلك في منوذج عالقة األجزاء بالكل.

يقوم املعلم مبا يلي: ملء الدوائر في النموذج والعدد اجملهول في املسائل على السبورة. التنويه إلى أن العدد 10 هو الذي يجعل املسألتني صحيحتني.

3. يقول املعلم ما يلي: لنأخذ مسألة أخرى.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 15 ÷ 5 = _____ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: هل ميكنكم التفكير في مسألة كالمية تطابق مسألة القسمة هذه؟ التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين. 
وانظروا فيما إذا كان بإمكانكم كتابة مسألة كالمية مًعا. سأستخدم عصّي األسماء لسماع بعض أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة مسألة كالمية مع زمالئهم. يشارك الزمالء الذين وقع عليهم االختيار مسائلهم الكالمية مع باقي 
الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: التحقق من أن كل مسألة متت مشاركتها تطابق مسألة القسمة. وإذا لم تطابقها، فيطلب من تالميذ آخرين املساعدة 
في التوضيح.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا في إنشاء املسائل الكالمية. ُتسمى اإلجابة عن مسألة القسمة "ناجت القسمة". هل هناك مسألة 
القسمة. ضرب ميكننا كتابتها ومن شأنها أن تساعدنا في حل 15 ÷ 5؟ ارفعوا اإلبهام ألعلى إذا كانت لديكم فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ اخملتارون أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: الطلب من التالميذ تفسير الفائدة التي توفرها املسألة 5 × ___ = 15 أو _____ × 5 = 15 في حل 
مسألة القسمة. وإذا لم يحدد التالميذ مسألتي الضرب هذه، فوّجه تفكيرهم ملساعدتهم على تكوين الرابط. اطرح أسئلة على التالميذ 

ملساعدتهم على مالحظة أن الضرب والقسمة عمليتان مترابطتان شأنهما شأن اجلمع والطرح. فاألعداد 3 و5 و15 جميعها أجزاء من 
مجموعة احلقائق الرياضية. الضرب واجلمع عمليتان عكسيتان، شأنهما شأن اجلمع والطرح.

يقول املعلم ما يلي: ما العدد املجهول في كلتا هاتني املعادلتني؟ أروني اإلجابة بأصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األصابع لتوضيح اإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد أن العدد 3 هو اإلجابة الصحيحة.

4. يقول املعلم ما يلي: تساعدنا معرفة كيفية ارتباط الضرب والقسمة على حل املسائل. وميكننا استخدام ذلك الفهم ملساعدتنا 
على إيجاد العدد املجهول. وإذا تعّثرنا خالل حل مسألة قسمة، فيمكننا التفكير فيها على أنها مسألة ضرب. لنتدرب على حل 

بعض مسائل الضرب والقسمة. يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 64: التطبيق وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الكتاب على صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات بصمت. يقرأ التالميذ الذين يختارهم املعلم 
اإلرشادات بصوت مرتفع أمام الفصل.

يقول املعلم ما يلي: توجد في كتبكم مسائل كالمية وبعض مسائل الضرب والقسمة. تطلب منكم بعض املسائل الكالمية التفكير 
في الرابط بني الضرب والقسمة. وبالنسبة للمسائل الكالمية، تأكدوا من كتابة املسألة التي استخدمتموها حلل املسألة الكالمية. 
واشرحوا طريقة حلكم. ميكنكم استخدام أي استراتيجية تناسبكم. لقد عملنا كثيًرا مبفردنا، لذلك سنستخدم اليوم أسلوب رفع 

األيدي وتكوين ثنائيات للعثور على زميل والعمل مًعا. تذكروا، إذا انتهيتم سريًعا، فبإمكانكم محاولة حل مسائل "التحدي".

40
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10 10

خبزت حبيبة 25 قطعة بسكويت. وأرادت مشاركتها مع 5 من صديقاتها. فما عدد قطع البسكويت التي ستحصل عليها كل صديقة؟ 

املسألة:

شرح طريقة احلل

اإلجابة:

شرح طريقة احلل

اكتب مسألة قسمة باستخدام هذه األعداد:

امأل الفراغات:

شرح طريقة احلل

الصف الثالث االبتدائي 14

اإلرشادات: حّل مع زميلك أكبر عدد ممكن من املسائل التالية. واشرح طريقة حّلك في مكان اإلجابة.

الدرس 64: التطبيق

  × 7=21

 = 6 ÷ 36  × 6=36
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1. يقول املعلم ما يلي: لقد بدأنا اليوم باألسئلة األساسية. لنراجع تلك األسئلة مًعا ونفّكر فيما تعّلمناه. انتقلوا إلى صفحة 
الدرس 64: كراس الرياضيات، في كتاب التلميذ، وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "كراس الرياضيات" وقراءة اإلرشادات.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة األسئلة األساسية بصوت مرتفع أو الطلب من تالميذ متطوعني قراءتها.
ما العالقة بني الضرب والقسمة؟  
كيفية استخدام هذه العالقة حلل مسائل الضرب والقسمة؟  

يقول املعلم ما يلي: فّكروا فيما تعّلمتموه اليوم، واكتبوا إجاباتكم عن هذين السؤالني. ميكنكم استخدام صور وأعداد وأمثلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة إجابة عن السؤال األساسي.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ من 3 إلى 4 دقائق ليكتبوا إجابة عن السؤال. جمع كتب التالميذ في نهاية الدرس لقراءة إجاباتهم 
وتقييم فهمهم لألسئلة األساسية.

17الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: فكر ثم أجب عن األسئلة التالية. ميكنك استخدام كلمات أو صور أو أمثلة لشرح أفكارك.

ما العالقة بني الضرب والقسمة؟	 

كيف ميكننا استخدام هذه العالقة حلل مسائل الضرب والقسمة؟	 

الدرس 64: كراس الرياضيات

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام أسلوب رفع األيدي، تكوين مجموعات ثنائية للعثور على زميل. العمل مًعا حلل املسائل 
املوجودة في كتاب التلميذ. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا العمل على مسألتي التحدي.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء عملهم. التحقق ملعرفة ما إذا كان باستطاعة التالميذ حل املسائل الكالمية 
ومسائل الضرب والقسمة التي تضم مجهواًل واحًدا. في نهاية اجلزء اخلاص بـ "تعلّم"، استدعاء انتباه جميع التالميذ مجدًدا من أجل اجلزء 

اخلاص بـ "تأمل".
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نظرة عامة الدرس 65

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: لقد تعلمتم عدًدا كبيًرا من االستراتيجيات حلل مسائل الضرب والقسمة، والتي أعتقد أنه من اجليد اإلرشادات

كتابتها. فبهذه الطريقة، ميكنكم إعداد قائمة استراتيجيات لالختيار منها حلل املسائل.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض اخملططني الرئيسني الستراتيجيات الضرب والقسمة وخواص الضرب والقسمة. البدء بـ 6 × 9 وسؤال 
التالميذ عن أكبر عدد ممكن من استراتيجيات حل املسائل الذي ميكن للتالميذ مشاركته. تسجيل كل استراتيجية على اخملطط الرئيس 

باإلضافة إلى مثال. ميكن أن تتضمن بعض األمثلة:

رسم مصفوفة  
إعداد منوذج شريطي  

العّد بالقفز مبقدار أحد عوامل الضرب  
استخدام “احلقيقة املساعدة” )9 × 5 = 45(  
استخدام مخطط 120  
استراتيجية خدعة أصابع للعدد 9  
استخدام إحدى خواص الضرب  

999999

املواد

في هذا الدرس، يوّفر اجلزء اخلاص بـ "اربط" فرصة 
ملناقشة وتسجيل االستراتيجيات التي يعرفها التالميذ 
ويستخدمونها حلل مسائل الضرب والقسمة. ستسجل 
هذه االستراتيجيات على مخطط رئيس ُيستخدم مبثابة 

مرجع لدروس اجلزء اخلاص بـ "تعلّم" اليوم وفي 
املستقبل. إن وجود مخطط يضم استراتيجيات مختلفة 

مع مناذج وأمثلة يوضح للتالميذ اخليارات اخملتلفة 
الكثيرة املتاحة حلل املسائل ويقّدر طرق تفكير التالميذ 

جميًعا. بالنسبة للجزء اخلاص بـ "تأمل"، يختار التالميذ 
االستراتيجية التي يفضلونها ويبررون اختيارهم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
تعّرف مجموعة من استراتيجيات حل مسائل   

الضرب والقسمة.
تطبيق أكثر من استراتيجية حلل مسائل ضرب   

وقسمة تتضمن عدًدا مجهواًل واحًدا.
تبرير استخدام االستراتيجيات املفضلة حلل   

املسائل.

أنشئ مخطًطا رئيًسا كبيًرا بعنوان استراتيجيات اجلمع والقسمة. عليك إضافة استراتيجيات إلى هذا اخملطط   
أثناء الدرس. انظر جتهيزات املعلم للفصل للدرس 65 ملعرفة التفاصيل.

أنشئ مخطًطا رئيًسا كبيًرا آخر بعنوان خواص الضرب. وأضف إليه خواص التجميع، واإلبدال، والتوزيع. واكتب   
أيًضا وصًفا مختصًرا جًدا ومثااًل. انظر جتهيزات املعلم للفصل للدرس 65 لالطالع على مثال.

التبرير  
حاصل الضرب  
ناجت القسمة  
االستراتيجيات  

اخملطط الرئيس الستراتيجيات   
الضرب والقسمة

اخملطط الرئيس خلواص الضرب  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة ما يلي على السبورة:

40 = _____ × 8

يقول املعلم ما يلي: اآلن وبعد أن نظرنا إلى مجموعة متنوعة من االستراتيجيات، فإن هدفنا اليوم هو حل بعض املسائل 
باستخدام أكثر من استراتيجية واحدة. هل تتذكرون حني ناقشنا استراتيجيات اجلمع والطرح وكيف أن بعض املسائل قد يحتاج 

حلها استراتيجيات مختلفة؟ ميكن أيًضا أن يختار الكثير منا استراتيجيات مختلفة حلل املسألة نفسها أو االعتماد على 
استراتيجيات مفضلة نستخدمها على الدوام. إن التدّرب على استراتيجيات أخرى يبني مرونة التفكير، تلك التي يحتاج إليها 

علماء الرياضيات اجليدون.

لقد كتبُت على السبورة مسألة ضرب أخرى. ُحّلوا املسألة باستخدام أي من االستراتيجيات التي ناقشناها للتو أو استراتيجية 
أخرى تعرفونها. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة إجاباتكم وشرح االستراتيجية التي استخدمتموها.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل ملدة دقيقة أو دقيقتني حلل املسألة. رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التلميذ الذي 
يختاره املعلم اإلجابة ويوضح طريقة احلل على السبورة في الصندوق األول.

يقوم املعلم مبا يلي: السؤال عن شخص حّل املسألة بطريقة مختلفة. الطلب من التلميذ القدوم إلى السبورة لكتابة االستراتيجية التي 
استخدمها وتوضيح احلل على السبورة في املربع الثاني. وإذا سمح الوقت، ميكنك أن تطلب من تالميذ آخرين املشاركة أيًضا، ولكن يكفي 

استخدام استراتيجيتني مختلفتني لنمذجة النشاط.

2. يقول املعلم ما يلي: رائع. توّصل عاملا رياضيات مختلفان إلى أن العدد املجهول هو العدد 5 وقد استخدما استراتيجيتني 
مختلفتني حلل املسألة نفسها. ُيرجى فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 65: التطبيق وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الكتاب على صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات. يقرأ التالميذ اخملتارون اإلرشادات بصوٍت 
مرتفٍع.

يقول املعلم ما يلي: تضم كل من املسائل في صفحة "التطبيق" مجهواًل واحًدا. قد حتتاجون إلى إيجاد حاصل الضرب. أو قد 
حتتاجون إلى إيجاد ناجت القسمة. أو قد حتتاجون إلى إيجاد عامل الضرب أو القاسم املجهول.

استراتيجية أخرىاستراتيجية أولى

الصف الثالث االبتدائي 18

اإلرشادات: حل املسائل التالية باستخدام استراتيجية تتقنها. وعندما تنتهي، اختر مسألتني للتحقق من إجابتك باستخدام استراتيجية 
مختلفة. أعد كتابة املسألتني في اجلدول في الصفحة التالية، واشرح طريقة حّلك باستخدام االستراتيجية اجلديدة. 

الدرس 65: التطبيق

اإلجابةطريقة احلل  املسألة 

  × 12=48

÷ 63=7

 56 = 7  ×

 = 2 ÷ 24

 = 2 × 5 × 4

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات

تكرار العملية الستراتيجيات القسمة. ميكن أن تتضمن بعض األمثلة:

منوذج عالقة األجزاء بالكل  
العمليات العكسية )فكر في 42 ÷ 6 على أنها 6 × ؟ = 42(  
العّد بالقفز مبقدار أحد العوامل حتى اجملموع  
العامل اجملهول في مصفوفة  

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد استراتيجيات حل مسائل الضرب والقسمة. على متطوعني شرح االستراتيجية اخملتارة للمجموعة 
ومتثيل دور معلمني لالستراتيجية.

مالحظة للمعلم: يجب االستمرار في استخدام مخطط االستراتيجيات الرئيس واإلضافة إليه على مدار العام الدراسي بأكمله مع تعلّم 
التالميذ استراتيجيات جديدة. وإذا لم يتوّفر الوقت اليوم إلضافة جميع االستراتيجيات، فسّجل واحدة أو اثنتني لهذا اليوم وابحث عن وقت 

مناسب إلضافة املزيد الحًقا.

يقول املعلم ما يلي: أشكركم ملا قدمتموه من مساعدة. سنعّلق مخططاتنا الرئيسة في فصلنا لنتذكر جميع الطرق التي ميكننا 
من خاللها حل املسائل.
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يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات. تشجيع التالميذ الذين ينتهون مبكًرا على محاولة حل مسائل "التحدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل كل مبفرده الختيار استراتيجية وحل املسائل. وعند االنتهاء، حتديد مسألتني وحلهما مجدًدا 
باستخدام استراتيجية مختلفة. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا العمل على مسألتي التحدي.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ملالحظة التالميذ أثناء عملهم، تقدمي املساعدة للتالميذ الذين يواجهون صعوبة ومالحظة َمن قد 
يحتاج إلى دعم إضافي في وقت آخر ملراجعة االستراتيجيات. عند اقتراب اجلزء اخلاص بـ "تعلّم" من االنتهاء، استخدم إشارة جذب 

االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا في حل مسائل الضرب والقسمة باستخدام استراتيجيات متعددة. أبقوا كتب التلميذ أمامكم 
 للجزء اخلاص بـ "تأمل".

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 65: كراس الرياضيات، في كتاب التلميذ، واقرأوا سؤال كّراس الرياضيات 
بصمت.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "كراس الرياضيات" وقراءة األسئلة بأنفسهم.

يقول املعلم ما يلي: فكروا لدقيقة في استراتيجياتكم املفضلة حلل مسائل الضرب والقسمة. واكتبوها في كتبكم في اإلطار ثم 
وضحوا سبب كون تلك االستراتيجية مالئمة لكم أو اشرحوا السبب.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة إجابة عن السؤال املوجود في صفحة كراس الرياضيات.

يقوم املعلم مبا يلي: جمع الكتب لالطالع على بعض االستراتيجيات املفضلة للمجموعة وسبب التفضيل.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم يا تالميذي األعزاء. عندما ميكنكم تبرير، أو شرح، سبب استخدامكم أو تفضيلكم الستراتيجية 
ما، فإنكم تؤكدون فهمكم العميق لتلك االستراتيجية وتبرزون أنفسكم بصفتكم علماء رياضيات ومتعلمني. سترجعون باستمرار 
إلى هذه االستراتيجيات طيلة العام الدراسي، وتستخدمونها في الدروس املستقبلية عندما نكتسب املزيد واملزيد من اخلبرة في 

الضرب والقسمة.

استراتيجية الضرب التي أفضلها هي

السبب:

استراتيجية القسمة التي أفضلها هي

السبب:

الصف الثالث االبتدائي 20

اإلرشادات: تأّمل املسائل التي أجبت عنها اليوم واالستراتيجيات التي استخدمتها. ما االستراتيجية التي تفضلها حلل مسائل الضرب؟ ما 
االستراتيجية التي تفضلها حلل مسائل القسمة؟ اكتب اإلستراتيجيتني اللتني تفضلهما واشرح سبب تفضيلك لكل استراتيجية. ميكنك 

استخدام صور أو أعداد أو كلمات أو أمثلة لشرح السبب.

الدرس 65: كراس الرياضيات

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 66

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: اليوم، سنمارس نشاًطا ُيسمى الكلمات املبعثرة. ستبدأون مبفردكم، ثم ستعملون مع زمالئكم، ثم سنشارك اإلرشادات

أمام الفصل. يرجى فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 66: اربط، وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" وقراءة اإلرشادات. يقرأ التالميذ الذين يختارهم املعلم اإلرشادات بصوت 
مرتفع أمام الفصل. ويعملون ملدة دقيقة على كتابة ما يعرفونه عن املربعات واملستطيالت واحمليط.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ليناقشه وليَر إن كان بإمكانه إضافة أي أفكار إضافية. لديكم دقيقة 
واحدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم املجاورين ملدة دقيقة واحدة ملشاركة األفكار.

2. يقول املعلم ما يلي: اآلن، لنرسم مخطًطا للفصل. وإذا كانت لديكم فكرة تودون إضافتها إلى مخططات الكلمات املبعثرة 
للفصل، فارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم ملشاركة كل ما يعرفونه عن املربعات واملستطيالت واحمليط.

يقوم املعلم مبا يلي: ضمان مشاركة التالميذ لألفكار التالية أو تضمينها من قبلك )رّحب بأفكار أخرى(.

املربعات
لها أربعة أضالع متساوية )طول كل ضلع يساوي أطوال األضالع الثالثة األخرى(  
لديها أربع زوايا/أربعة رؤوس  

املستطيالت:
لديها ضلعان قصيران متوازيان ومتساويان في الطول  
لديها ضلعان طويالن متوازيان ومتساويان في الطول  
لديها أربع زوايا/أربعة رؤوس  

21الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: اكتب ما تعرفه عن كل مصطلح من املصطلحات التالية.

املربع

املستطيل

احمليط

الدرس 66: اربط

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس مبراجعة ما يعرفونه عن 
األشكال الهندسية واحمليط في مخطط الكلمات املبعثرة. 

بعد ذلك، يستخدم التالميذ معرفتهم بخواص األشكال 
الهندسية حلساب محيط أشكال تضم ضلًعا مجهول 

الطول.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حل مسائل إليجاد محيط أشكال طول أحد   

أضالعها مجهول.

ارسم ثالثة مخططات كلمات مبعثرة على   
السبورة —أحدها لكلمة املربع، وآخر لكلمة 

املستطيل، وثالث لكلمة احمليط. انظر إلى مثال 
املربع.

املربع

الطول  
متواٍز  
احمليط  
العرض  

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: الرجاء، انتقلوا إلى الصفحة 66: التطبيق في كتاب التلميذ واقرأوا املجموعة األولى من اإلرشادات 
بصمت.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات. يقرأ التالميذ الذين يختارهم املعلم اإلرشادات بصوت 
مرتفع أمام الفصل.

يقول املعلم ما يلي: سنعمل اليوم إليجاد محيط شكل هندسي مع وجود معلومات غير معلومة. قد يكون طول أحد األضالع مجهواًل، 
وعليكم استخدام ما تعرفونه عن األشكال الهندسية حلل املسائل. أو ميكن أن ُيعَرف احمليط وُيطَلب منكم حساب أطوال األضالع. 

تأكدوا من كتابة صيغة مسألة إيجاد احمليط لكل مسألة كالمية ميكنكم استخدم أي رموز أو أشكال تفضلونها لتمثيل العدد املجهول. 
بعد ذلك، ُحّلوا املسألة إليجاد قيمة العدد املجهول. اعملوا  مع الزمالء املجاورين حلل أول مسألتني. بعد ذلك، سنناقشهما مًعا.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم حلل أول مسألتني.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ من 4 إلى 5 دقائق لقراءة املسائل، وحلّها، وتسجيل طرق تفكيرهم. استدعاء عدة تالميذ ملشاركة عملهم 
وشرح تفكيرهم حني يبدو أن معظم التالميذ قد انتهوا.

2. يقول املعلم ما يلي: سيعمل كل منكم مبفرده اآلن حلل بقية املسائل. ما األسئلة التي لديكم قبل البدء؟ قد تكون هذه املسائل 
صعبة، لذلك عليكم املثابرة. إذا انتهيتم من حل هذه املسائل سريًعا، فحاولوا حل مسائل التحدي.

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح األسئلة إذا احتاجوا لذلك. العمل كٌل مبفرده حلل املسائل. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا 
احملاولة في مسائل "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أنحاء الفصل أثناء عمل التالميذ. طرح أسئلة لقياس فهم التالميذ. تدوين مالحظات بشأن األسئلة التالية:
كيف حّدد التالميذ القياسات اجملهولة؟  
هل استطاع التالميذ استخدام خواص األشكال الهندسية لتحديد األطوال اجملهولة؟  
هل جمعوا أطوال األضالع مًعا إليجاد احمليط؟  
هل استطاعوا كتابة مسألة باستخدام رمز أو شكل لتمثيل العدد اجملهول؟ )ملحوظة: قد يكون هذا هو اجلزء األصعب من املهمة.   

قّدم الدعم عند احلاجة ملساعدة التالميذ على إجناز املهمة(.

عند انتهاء الوقت اخلاص بـ "تعلّم"، استخدم إشارة جذب االنتباه.

الصف الثالث االبتدائي 22

اإلرشادات: تعاون مع زميلك فى حل املسألتني التاليتني. استخدم األشكال التى تفضلها لتمثيل األعداد املجهولة. ثم حل املسألتني. 
اكتب مسألة لتوضيح طريقة حلك. اشرح طريقة حلك حتت املسألة.

الدرس 66: التطبيق

1- افترض أنك تبني سياًجا حول حديقة جارك املربعة التي يزرع فيها اخلضار. بناًء على الصورة املوضحة، ما طول السياج الذي حتتاج إليه 
باألمتار؟ استخدم ما تعرفه بالفعل عن أضالع املربع ملساعدتك على حل املسألة. 

2- قّرر جارك أن يعبر عن امتنانه لك مبساعدتك على زراعة حديقة مستطيلة وإحاطتها بسور. لذلك، أعطاك 24 متًرا من السياج املتبقي لديه. 
افترض أنك تريد أن يكون طول حديقتك 10 أمتار. فما عرض احلديقة التي ميكنك إعدادها؟ 

5 أمتار

10 م

؟ م

مسألة احمليط: 

مسألة احمليط: 

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات

احمليط:
ميكن قياسه ألي مضلّع  
هو قياس خطي )ُيسّجل بوحدة قياس كل ضلع(  
ُيحَسب بجمع أطوال أضالع الشكل األربعة  

يقول املعلم ما يلي: لقد تذكرمت الكثير عن هذه املصطلحات الرياضية. لنطّبق ما نعرفه إليجاد محيط أشكال هندسية مختلفة 
ال نعرف أطوال جميع أضالعها.

1. يقول املعلم ما يلي: اآلن ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور  وليشارك ما فعله، وكيف فعله، والصعوبات التي واجهها. قارنوا 
إجاباتكم واستراتيجياتكم لتروا ما ستالحظونه. وسنشارك جميًعا أمام الفصل خالل بضع دقائق.

يقوم التالميذ مبا يلي: مقارنة عملهم ومشاركته مع الزميل املجاور. يشارك التالميذ اخملتارون احللول واالستراتيجيات 
والتحديات.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

نظرة عامة الدرس 67

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: تعّرف التالميذ اآلن على مجموعة متنوعة من األنشطة السريعة عن الضرب والقسمة في الفصول السابقة. إن اجلزء اخلاص اإلرشادات

بـ "اربط" عبارة عن مراجعة وتدريب.

1. يقوم املعلم مبا يلي: اختيار أحد األنشطة التالية للعمل عليه خالل وقت اجلزء اخلاص بـ "اربط".

لعبة لغز الضرب: يخبر املعلم الفصل بأحد عاملي ضرب مسألة الضرب. بعد ذلك، يرمي التلميذ حجر نرٍد أو يختار بطاقة أعداد،   
ثم يضرب العدد الذي قاله املعلم في العدد الظاهر عند رمي حجر النرد أو اختيار بطاقة األعداد. مثال: العامل اخملتار هو 4 

.5  x 4 والرقم الظاهر على حجر النرد هو 5. يحّل التلميذ املسألة
رمي حجر النرد ورسم املصفوفات: )يجب توفير أوراق للرسم البياني )شبكة(( يرمي التالميذ حجر نرد واحًدا مرتني أو يسحبون   

بطاقتي أعداد. ثم يرسم التالميذ مصفوفًة تتوافق مع حقيقة الضرب، ويحلّون املسألة، ويكتبون حاصل الضرب.
مشاركة عناصر العّد: يكتب املعلم ثالث مسائل قسمة على السبورة. ويستخدم التالميذ عناصر العّد حلل املسألة، ثم يكتبون   

املسألة ويرسمون رسًما لتوضيح ناجت القسمة.
لغز املسائل الكالمية: يكتب املعلم مسألتني أو ثالًثا من املسائل الكالمية على السبورة ويعمل التالميذ مًعا حللّها. املسائل ميكن   

أن تكون كلها مسائل ضرب أو قسمة أو مزيًجا بينهما.
لعبة "معركة األعداد"  يأخذ كل تلميذ مجموعة من بطاقات األعداد من 0 إلى 12. وضعت كلتا مجموعتي البطاقات بحيث يتجه   

الوجه املكتوب عليه العدد إلى أسفل بني الزميلني. يجب على كل تلميذ أن يقلب أول بطاقتني في أعلى مجموعة البطاقات، وضرب 
العددين الظاهرين إليجاد حاصل الضرب. من يكون لديه حاصل الضرب األكبر يأخذ جميع البطاقات األربع. ويستمر كل تلميذين 

في اللعب حتى تنفد البطاقات من أحدهما. ثم يعيدون خلط البطاقات ويكررون اللعب حتى ينتهي الوقت.
العّد بالقفز: يلعب التالميذ في مجموعات ثنائية. تأخذ كل مجموعة ثنائية حجر نرد واحًدا أو مجموعة من بطاقات األعداد من 0   

إلى 12. يرمي أحد الزميلني حجر النرد أو يختار بطاقة. والزميل الثاني يقول أول 12 مضاعًفا للعدد الظاهر على حجر النرد / 
البطاقة اخملتارة. وميكن للتالميذ استخدام مخطط 120 عند الضرورة ملساعدتهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التدرب على نشاط احلقائق اخملتار خالل وقت اجلزء اخلاص بـ "اربط"، كل مبفرده أو مع زميل.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في التدريب على حقائق الضرب أو القسمة. لنستعد جلزء "تعّلم" بفصل الرياضيات.

املواد

يتعّرف التالميذ، في هذا الدرس، على مسائل كالمية 
من خطوتني باستخدام العمليات األربع جميًعا. ويعملون 

على تقسيم املسألة الكالمية وإيضاح استراتيجيات 
حل املسائل. ويراجعون أيًضا كلمة "املثابرة" وكيف أن 

مواصلة احملاولة في حل املسائل الصعبة ميكن أن يجعل 
منهم علماء رياضيات ومتعلمني أفضل.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حل مسائل كالمية مكونة من خطوتني والتي   

تتضمن اجلمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة.
شرح االستراتيجيات التي يستخدمونها حلل   

مسائل كالمية صعبة.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

خاصية التجميع  
املثابرة  

اخملططات الرئيسة من الدرس 65  
اخملطط الرئيس: "التفكير مثل عاِلم   

الرياضيات"
خاصية التجميع في الضرب  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو حل مسائل كالمية صعبة. وسبب صعوبتها هو ضرورة استخدام أكثر من عملية 
واحدة حللها. على سبيل املثال، قد حتتاجون إلى استخدام عمليتي اجلمع والضرب. وعليكم التفكير بعمق في املسائل كي 

 حتّلوها. لقد قمتم بحل مسائل كالمية من خطوة واحدة في السابق. على سبيل املثال، تخيلوا أن لدي 3 أكياس وبداخل كل كيس 
6 تفاحات. ما إجمالي عدد التفاحات التي لدي؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون مشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم طريقة تفكيرهم وحلهم على 
السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد األفكار الصحيحة. تصحيح املفاهيم اخلطأ واألخطاء عند احلاجة.

يقول املعلم ما يلي: هذا مثال ملسألة كالمية من خطوة واحدة. وقد استخدمنا عملية واحدة فقط حللها، وهي عملية الضرب. 
واآلن، تخّيلوا أن لدي 4 صناديق. يضم كل صندوق 3 أكياس من التفاح. تذّكروا أن كل كيس يضم 6 تفاحات. كيف ميكنكم حل 

هذه املسألة؟

يقوم املعلم مبا يلي: رسم صورة على السبورة ملساعدة التالميذ على تخّيل املسألة، كالصورة املوضحة باألسفل.

يقول املعلم ما يلي: كيف ميكنكم حل هذه املسألة؟ التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث مع الزميل اجملاور عن الطريقة التي سيستخدمونها حلل املسألة.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ من 3 إلى 5 دقائق لشرح استراتيجياتهم في حل املسألة. ثم استدعاء الزمالء ملشاركة أفكارهم مع 
الفصل. تسجيل األفكار على السبورة. تتضمن اإلجابات املمكنة:

أعرف أن هناك 15 تفاحة في 3 أكياس، ولذلك ضربت العدد 15 في العدد 4 حيث توجد 4 صناديق.  
ضربُت 3 × 6 × 4 )أو طّبقُت خاصية التجميع وضربت األعداد بترتيب مختلف(.  

2. يقول املعلم ما يلي: توجد طرق رائعة حلل هذه املسألة متعددة اخلطوات. وقد تضمنت هذه املسألة عملية واحدة، وهي الضرب. 
أما مسائل اليوم، فتضم مجموعة متنوعة من العمليات. فلنجّرب مسألة أخرى مًعا. ُيرجى فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على 

صفحة الدرس 67: التطبيق، وقراءة اإلرشادات واملسألة األولى بأنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: العثور على صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات واملسألة األولى بصمت.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذ لقراءة املسألة األولى أمام الفصل.

يحصل علي من والده على 25 جنيًها كل أسبوع مقابل القيام ببعض املهام املنزلية. وفي األسبوع الرابع، نسي إخراج القمامة، لذلك حصل 
على 20 جنيًها. اكتب مسألة وحلّها لتوضيح املبلغ الذي حصل عليه خالل 4 أسابيع.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم شرح ما تطلبه منا هذه املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار فهمهم للمسألة.

يقول املعلم ما يلي: ما املعلومات التي لدينا ملساعدتنا على حل هذه املسألة؟ ضعوا دوائر على املعلومات املهمة في املسألة. ثم 
حتدثوا إلى الزمالء املجاورين عن كيف ميكن حل هذه املسألة. وحني تكون لديكم فكرة، أوضحوا احلل في كتاب التلميذ. تذكروا 

استخدام مخطط االستراتيجيات الرئيس ملساعدتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زميل حلل املسألة األولى في صفحة "التطبيق".

25الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: حل املسائل الكالمية التالية، واشرح طريقة تفكيرك. ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور.

الدرس 67: التطبيق

1( يأخذ علي من والده 25 جنيًها كل أسبوع مقابل القيام ببعض املهام املنزلية. وفي األسبوع الرابع، نسي إخراج القمامة، لذلك حصل على 20 
جنيًها. اكتب مسألة وحلّها لشرح املبلغ الذي حصل عليه خالل 4 أسابيع.

2( طلبت األستاذة سلمى 3 مجموعات من أقالم التحديد. تضم كل مجموعة 6 أقالم. وبعد توزيع قلم واحد على كل تلميذ في الفصل، 
تبقى معها قلمان اثنان. فما عدد التالميذ في فصل األستاذة سلمى؟

3( اشترى باسم صندوًقا فيه 18 ثمرة فاكهة. يضم الصندوق أعداًدا متساوية من ثمار التني واملوز والبرتقال. أكل باسم ثمار التني 
كلها. فما عدد ثمار الفاكهة املتبقية لدى باسم؟

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ من 5 إلى 8 دقائق حلل هذه املسألة. مراقبتهم ملعرفة االستراتيجيات التي يستخدمونها حلل املسألة. تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يستخدمون طرًقا مختلفًة بحيث تكون لديك مجموعة متنوعة من األمثلة ملشاركتها مع التالميذ. استخدام 

إشارة جذب االنتباه عندما ينتهي معظم التالميذ.

3. يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون شرح طريقة حلكم هذه املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك الزمالء الذين وقع عليهم االختيار استراتيجيات حل املسألة.

يقوم املعلم مبا يلي: الطلب من التالميذ كتابة توضيحات على السبورة )أو يكتبها املعلم بينما يشرحها التالميذ(. استخدام معلومات 
التالميذ لنمذجة طريقة كتابة مسألة تعبر عن املسألة الكالمية. على سبيل املثال:

95 = 20 + )3  x  25 ( 20+25+25+25 = 95 أو 

وبعد أن يشرح التالميذ تفكيرهم، اطلب منهم مواصلة العمل مع زمالئهم حلل مسألة جزء "التطبيق". وإذا لم يكن التالميذ مستعدين 
للمتابعة، فحل مسألة أخرى مع الفصل بأكمله. شّجع التالميذ على رسم دوائر حول املعلومات املهمة في املسائل الكالمية.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زميل حلل املسائل الكالمية متعددة اخلطوات.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء عملهم. تقدمي املساعدة عند احلاجة وطرح أسئلة على التالميذ عن عملهم، 
مثل:

كيف عرفتم الطريقة التي عليكم استخدامها؟  
هل سيساعدكم رسم صورة على حل املسألة؟  
ما الذي سأله عنا هذا السؤال؟  
في النهاية، هل قرأمت املسألة من جديد للتأكد من أنكم كنتم تعثرون على املعلومات الصحيحة؟  

وفي نهاية اجلزء اخلاص بـ "تعلّم"، استخدم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: املسائل الكالمية متعددة اخلطوات هي حتدٍّ جديد. واملثابرة مهمة في الرياضيات ألنها تعني اإلصرار على 
شيء ما وعدم االستسالم عندما يصبح هذا الشيء صعًبا. وقد سجلنا ذلك في املخطط الرئيس بعنوان "التفكير مثل ِعالم 

الرياضيات". ُيرجى التفكير قلياًل ووضع جنمة بجوار املسألة التي تتطلب القدر األكبر من املثابرة من جانبك. احتفظوا بكتاب 
التلميذ أمامكم جلزئية "تأمل". 

1. يقول املعلم ما يلي: تعّلمنا اليوم طريقة حل للمسائل الكالمية متعددة اخلطوات التي قد تتضمن أكثر من عملية واحدة. ما 
االستراتيجيات التي استخدمتموها للمساعدة على معرفة كيفية حل املسائل؟ التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحّدث إلى الزميل اجملاور عن االستراتيجيات املستخدمة.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد دقيقة إلى دقيقتني، استدعاء بعض التالميذ ملشاركة أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، شاركوا املسألة التي وضعتم عليها جنمة مع زمالئكم، وهي املسألة التي تطّلبت القدر األكبر من املثابرة 
والتفكير من جانبكم.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد دقيقة إلى دقيقتني، استدعاء بعض التالميذ ملشاركة أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع بإبراز مثابرتكم اليوم في الفصل. تستلزم املسائل الكالمية متعددة اخلطوات التوقف 
والتفكير ملًيا في السؤال الذي تطرحه املسألة. عليكم حتديد العمليات التي يلزم استخدامها. وقد حتتاجون إلى استخدام 

استراتيجيات متعددة، مبا في ذلك كتابة أسئلة ورسم صور. إن هذا النوع من التفكير العميق هو ما يقوم به علماء الرياضيات 
احلقيقيون كل يوم، وأنتم علماء رياضيات حقيقيون.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 68

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 68: اربط، وقراءة املسألة الكالمية بصمت. اإلرشادات

منح التالميذ 5 إلى 10 دقائق لقراءة املسألة وحلّها. إذا كانت املسألة صعبًة جًدا بحيث يتعذر حلها من قبل التالميذ مبفردهم، فبإمكانهم 
العمل مع زميل مجاور أو مع الفصل بأكمله.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الكتاب على صفحة "اربط" وقراءة املسألة الكالمية، ثم حلّها.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بعض التالميذ ملشاركة إجاباتهم واستراتيجياتهم حلل املسائل. وإذا سمح الوقت، يطلب من التالميذ توضيح 
طريقة حلّهم على السبورة.

27الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: حّل املسألة التالية ثم وّضح طريقة حلك.

الدرس 68: اربط

لدي حقيبة بها أقالم حبر وأقالم حتديد. تبلغ كتلة كل األقالم التي في حقيبتي 100 جرام. فإذا كان عدد أقالم احلبر 4، وكتلة كل قلم 10 جراًما، 
فما عدد أقالم التحديد في حقيبتي علًما بأن كتلة كل قلم حتديد تساوي 20 جراًما؟ 

املواد

في درس اليوم، يعمل التالميذ على حتليل األخطاء. تتمتع 
مهارة التفكير احلاسوبي هذه بأهمية قصوى في مساعدة 
التالميذ على حتّري الدقة والفهم الكامل ملا تطلبه املسألة 

الكالمية. كما توجد مناًخا يحظى فيه التحقق من دقة 
العمل بقيمة أكبر من سرعة اإلجناز.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حتليل حلول مسائل كالمية مكونة من خطوتني   

لتعّرف األخطاء املرتكبة وشرحها.
شرح فوائد حتليل األخطاء في حتسني التفكير   

والتعلّم.

أضف العبارة "أستطيع شرح تفكيري ومحاولة فهم تفكير اآلخرين" إلى اخملطط الرئيس بعنوان "التفكير مثل عاِلم   
رياضيات".

مراجعة املفردات عند احلاجة.  

اخملطط الرئيس: "التفكير مثل عاِلم   
الرياضيات"

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو حتليل احللول اخلطأ للمسائل الكالمية من خطوتني بغرض العثور على 
األخطاء. ملاذا ميكن أن يساعدنا العثور على األخطاء وتصحيحها على التعّلم؟ فكروا للحظات، وحني تكون لديكم إجابة، ارفعوا 

اإلبهام إلى أعلى.

يقوم التالميذ مبا يلي: فكروا بهدوء وارفعوا اإلبهام إلى أعلى. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم أفكارهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: إضافة ما يلي أو تأكيده:

حتليل األخطاء يساعدنا على
املثابرة في حل املسائل.  
فهم املسائل واستراتيجيات حل املسائل.  
حتقيق الدقة في عملنا.  
تأكيد فهمنا أو تصحيحه.  

2. يقول املعلم ما يلي: ستتدّربون اليوم على النظر إلى طريقة حل التالميذ اآلخرين للمسائل. وستجدون اجلوانب التي ارتكبوا 
فيها أخطاء ثم ستحلون املسائل بطريقة صحيحة. وقد أضفت العبارة التالية إلى املخطط الرئيس بعنوان "التفكير مثل ِعالم 

الرياضيات". "ميكنني شرح طريقة تفكيري ومحاولة فهم طريقة تفكير اآلخرين". سنفّكر اليوم مثل عالم الرياضيات بهذه 
الطريقة أثناء العثور على األخطاء في عملنا، وسنوضح الطريقة الصحيحة حلل املسألة.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 68: التطبيق. وانظروا إلى مسألة املثال. ارفعوا أيديكم إذا كنتم ترغبون في قراءة 
املسألة أمام الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة مسألة املثال. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقرأ التالميذ 
اخملتارون املسألة بصوٍت عاٍل.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذ آخر لقراءة وصف طريقة حل التلميذ للمسألة. الطلب من التالميذ التحدث إلى الزميل املجاور عن 
اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ. استدعاء عدة تالميذ ملشاركة فهمهم للخطأ الذي ارتكبه التلميذ )جمع التلميذ جميع املسافات املقطوعة في كلتا 

الرحلتني بالكيلومتر بداًل من طرح املسافة املقطوعة في رحلة العام املاضي من املسافة الكلية املقطوعة في أحدث رحلة على الطريق(.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم شرح سبب ارتكابه هذا اخلطأ.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ اخملتارون أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: قبول أي إجابات مناسبة. ثم الطلب من التالميذ تسجيل طريقة تفكيرهم في العمود األول حتت املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: تسجيل اإلجابات.

3. يقول املعلم ما يلي: يطلب منكم اجلزء الثاني من هذا اجلدول حل املسألة بطريقة صحيحة وتوضيح طريقة تفكيركم. 
ُيرجى فعل ذلك اآلن. وحني تنتهون، قارنوا طريقة حّلكم مع الزميل املجاور وانظروا إن كنتم توصلتم إلى اإلجابة نفسها. وإذا لم 

تتوصلوا إلى اإلجابة نفسها، فانظروا إلى جوانب االختالف وسببها.

يقوم التالميذ مبا يلي: حل املسألة في العمود الثاني. مقارنة حلهم مع زمالئهم.

يقوم املعلم مبا يلي: الطلب من التالميذ مشاركة تفسيراتهم مع الفصل. وإذا سمح الوقت، يطلب من التالميذ مشاركة طريقة حلّهم على 
السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ُيرجى مواصلة العمل على املسائل في كتاب التلميذ. اقرأوا كل مسألة ثم اقرأوا حل التلميذ. وحّددوا إن كان 
قد ارتكب أخطاًء في التفكير أو احلساب. ثم حّلوا املسألة بأنفسكم. ميكنكم التحقق مع الزميل املجاور بعد إكمال كل مسألة 

ملعرفة ما إذا كان لديكم احلل نفسه. هل لديكم أي أسئلة قبل أن تبدأوا؟

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احلاجة. العمل كٌل مبفرده حلل املسائل. مقارنة العمل مع زمالئهم 
املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ وهم يعملون على إيجاد احلل وتقدمي املساعدة عند اللزوم. مالحظة 
االستراتيجيات التي يستخدمها التالميذ حلل املسائل.  في ختام اجلزء اخلاص بـ "تعلّم"، استخدام إشارة جذب االنتباه واالنتقال إلى 

اجلزء اخلاص بـ "تأّمل".

الصف الثالث االبتدائي 28

اإلرشادات: اقرأ املسائل الكالمية التالية وحلول التالميذ. حّدد األخطاء التي ارتكبها التالميذ ثم حل املسألة حاًل صحيًحا. تأكد من 
توضيح طريقة حّلك. 

الدرس 68: التطبيق

مثال للمسألة:

ذهبت عائلة هاشم في رحلة ملدة ثالثة أيام. في اليوم األول، قطعوا مسافة 350 كيلومتًرا. وفي اليوم الثاني، قطعوا مسافة 213 كيلومتًرا. 
وفي اليوم الثالث، قطعوا مسافة 124 كيلومتًرا. فإذا علمت أنه في رحلتهم العام املاضي قطعت العائلة 432 كيلومتًرا. فما عدد الكيلومترات 

اإلضافية التي قطعتها العائلة في رحلة هذا العام؟ 

قطعت عائلة هاشم مسافة 350 كم، و213 كم، و124 كم خالل هذه الرحلة. جمعت هذه األعداد مًعا، ثم أضفتها إلى الـ 432 كم التي قطعتها 
العائلة خالل الرحلة السابقة. قطعت عائلة هاشم إجمالي 1119 كم. 

1( مع هدى 3 أكياس بها قطع حلوى. في كل كيس 4 قطع حلوى. ومعها أيًضا 8 قطع حلوى خارج األكياس. فما إجمالي عدد قطع 
احللوى التي معها؟

مع هدى 4 قطع حلوى إجمااًل. أواًل، كتبت العدد اإلجمالي لقطع احللوى في األكياس، ثم طرحت منه عدد قطع احللوى املوجودة خارج األكياس. 

أوجد احلل الصحيح للمسألة ووضح طريقة تفكيرك.ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ وملاذا ارتكبه برأيك؟

أوجد احلل الصحيح للمسألة ووضح طريقة تفكيرك.ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ وملاذا ارتكبه برأيك؟

1. يقول املعلم ما يلي: لقد ركزنا اليوم على العثور على األخطاء في حلول اآلخرين. ملاذا يعد حتليل األخطاء هذا جزًءا مهًما 
من الرياضيات؟ كيف ميكن للعثور على األخطاء وإصالحها أن يحّسن عملكم؟ الرجاء، افتحوا على صفحة الدرس 68: كراس 

الرياضيات وكتابة إجابتكم في اإلطار املقّدم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "كراس الرياضيات" واإلجابة عن السؤال.

يقوم املعلم مبا يلي: جمع كتب التالميذ لقراءة اإلجابات وتقييم فهمهم احلالي لقيمة حتليل األخطاء.

يقول املعلم ما يلي: األخطاء هي فرص للتعّلم. كما أن حتليل األخطاء وإصالحها يجعل منكم متعلمني وعلماء رياضيات أقوى.

الصف الثالث االبتدائي 30

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن حتليل األخطاء. ملاذا يعد حتليل األخطاء جزًءا مهًما من الرياضيات. وكيف ميكن أن يساعد حتليل 
األخطاء على حتسني حّلك؟ 

الدرس 68: كراس الرياضيات 

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 69

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: لنتحدث عن قراءة الوقت. ُيرجى االلتفات إلى الزمالء املجاورين ومناقشة ما تتذكرونه عن طريقة قراءة اإلرشادات

الوقت.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخبار زميل عما يعرفونه عن الوقت.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد حوالي دقيقتني، يطلب من التالميذ مشاركة أفكارهم مع الفصل. التأّكد من مراجعة ما يلي:

معنى عقرب الساعات.  
معنى عقرب الدقائق.  
ميثل كل رقم على الساعة مجموعة من 5.  
وميكننا قراءة الوقت عبر العد بالقفز مبقدار 5 أو ضرب الرقم الذي يشير إليه عقرب الدقائق في 5.  
العالمات املوجودة بني كل رقمني قيمتها دقيقة واحدة.  

2. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 69: اربط. اقرأوا اإلرشادات بصمت.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات، ويطلب منهم البدء في العمل. خالل الدقيقة األخيرة من اجلزء اخلاص بـ "اربط"، 
الطلب من التالميذ التحقق من حلّهم مع الزميل املجاور ومعرفة إن كانت اإلجابات متوافقة.

التجّول في أرجاء الفصل والتحقق من حّل التالميذ عند إكمالهم املراجعة ومقارنة اإلجابات. يجب أال ميّثل ذلك حتقًقا رسمًيا من اإلجابات، 
بل هو حتديد سريع للتالميذ الذين قد يكونون بحاجة إلى املزيد من التدريب.

31الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: ارسم التوقيت الظاهر في الساعة الرقمية على الساعة املرسومة أعاله.

الدرس 69: اربط
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املواد

في هذا الدرس، ُيطلب من التالميذ التفكير في أكثر من 
استراتيجية واحدة حلل املسائل الكالمية من خطوتني. 
وهذه طريقة طبيعية ليتعلّم التالميذ التحّقق من حلولهم 

بطريقة مختلفة. وسيبررون أيًضا استراتيجيات حل 
املسائل ليبرزوا االستراتيجية األنسب بالنسبة إليهم. 
الهدف هو مساعدة التالميذ على أن يصبحوا مفكرين 

أكثر مرونة ميكنهم التعامل مع املسائل من وجهات 
نظر متعددة، فضاًل عن إدراك أن ارتكاب األخطاء 

وتصحيحها جزء طبيعي من عملية التعلّم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
تطبيق العديد من االستراتيجيات حلل مسائل   

كالمية من خطوتني.
تبرير استراتيجيات حل املسائل.  

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

مراجعة املفردات التي مت   
تدريسها مسبًقا.

مخطط االستراتيجيات الرئيس من   
الدرس 65.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

1. يقول املعلم ما يلي: هدف الرياضيات اليوم هو تطبيق أكثر من استراتيجية واحدة حلل املسائل الكالمية من خطوتني وشرح 
سبب استخدام استراتيجياتكم حلل املسائل. انتقلوا إلى صفحة الدرس 69: التطبيق واقرأوا اإلرشادات.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات.

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات، ويطلب منهم البدء في العمل مبفردهم حلل املسائل. تشجيع التالميذ على الرجوع 
إلى اخملططات الرئيسة في الفصل لتحديد االستراتيجيات التي قد تكون مناسبة لهم.

مالحظة التالميذ أثناء تأديتهم للنشاط. تفقد التالميذ ملعرفة ما إذا كان بإمكانهم الوصول إلى استراتيجيتني حلل املسألة. إذا كان التالميذ 
يواجهون صعوبة في استيعاب هذا املفهوم، فبإمكانهم العمل مع الزمالء املجاورين. عندما تتبقى 10 دقائق في اجلزء اخلاص بـ "تعلّم"، 

استخدم إشارة جذب االنتباه. واطلب من تلميذين استخدما استراتيجيات مختلفة حلل املسائل عرض حلهما على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: يرجى إبقاء كتبكم أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأمل". الصف الثالث االبتدائي 32

اإلرشادات: اقرأ كل مسألة وحّلها. وضح االستراتيجية التي استخدمتها في حل املسألة، ثم استخدم استراتيجية مختلفة حلل املسألة مع 
شرح طريقة حلك في احلالتني.

الدرس 69: التطبيق

1- يحتوي املتنزه على 152 شجرة، منها 88 شجرة تني. أما بقية األشجار فكانت من أشجار النخيل. كم يزيد عدد أشجار التني عن عدد أشجار النخيل؟

2- يوجد 17 متساًحا صغيًرا و19 متساًحا كبيًرا. وّزعت التماسيح بالتساوي على 4 مناطق. فما عدد التماسيح في كل منطقة؟

االستراتيجية الثانية االستراتيجية األولى

االستراتيجية الثانية االستراتيجية األولى

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 69: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ. اقرأوا اإلرشادات بصمت.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "كراس الرياضيات" وقراءة اإلرشادات.

يقول املعلم ما يلي: في اجلزء اخلاص بـ "تأّمل" اليوم، فكروا فيما تعلمتموه خالل الدروس القليلة املاضية عن حل مسائل صعبة. 
لقد جربنا استراتيجيات مختلفة، وطبقنا خواص مختلفة لكل عملية حسابية، وشاركنا حلولنا مع بعضنا البعض، وتوصلنا إلى 

األخطاء وصححناها. ماذا تعّلمتم؟ وما الذي جنحتم في تعلمه وتطبيقه؟ ما اجلوانب التي ما زلتم بحاجة إلى العمل عليها؟ 
سّجلوا أفكاركم في صفحة كراس الرياضيات لديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: تأّمل التعلّم وتسجيل أفكارهم في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: جْمع كتب التالميذ ومراجعة تقييماتهم الشخصية. يوّفر هذا الكراس معلومات قيمة عن تقّدم التالميذ في حل املسائل الصعبة.
33الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته حول حل املسائل الكالمية الصعبة. لقد جربنا استراتيجيات مختلفة، وطبقنا خواص مختلفة لكل عملية 
حسابية، وشاركنا حلولنا مع بعضنا البعض، وتوصلنا إلى األخطاء وصححناها. ماذا تعّلمت؟ وما الذي جنحت في تعلمه وتطبيقه؟ ما 

الصعوبات التي ما زلت بحاجة إلى العمل عليها؟

الدرس 69: كراس الرياضيات

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 70

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: ُيرجى فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 70 اربط، وقراءة اإلرشادات بصمت. بعد ذلك، اإلرشادات

سأدعو أحدكم ليقرأها بصوٍت مرتفع.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" في كتاب التلميذ وقراءة اإلرشادات. يقرأ التالميذ اخملتارون اإلرشادات 
بصوٍت مرتفٍع.

يقول املعلم ما يلي: تتألف هذه املسائل من خطوتني، شأنها شأن املسائل الكالمية التي عملتهم عليها. حاولوا حل املسألة األولى 
ثم سنراجع اإلجابة مع الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: حل املسألة األولى في كتاب التلميذ. يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم اإلجابات ويشرحون 
أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التحقق من أن التالميذ لديهم فكرة واضحة عن طريقة حل املسائل. يطلب من التالميذ العمل خالل الدقائق الـ 5 إلى 
الـ 7 القادمة. مراجعة اإلجابات مع التالميذ في نهاية اجلزء اخلاص بـ "اربط". تشجيع التالميذ على العودة إلى حلولهم الحًقا لتصحيح 

األخطاء.

الصف الثالث االبتدائي 32

اإلرشادات: اقرأ كل مسألة وحّلها. وضح االستراتيجية التي استخدمتها في حل املسألة، ثم استخدم استراتيجية مختلفة حلل املسألة مع 
شرح طريقة حلك في احلالتني.

الدرس 69: التطبيق

1- يحتوي املتنزه على 152 شجرة، منها 88 شجرة تني. أما بقية األشجار فكانت من أشجار النخيل. كم يزيد عدد أشجار التني عن عدد أشجار النخيل؟

2- يوجد 17 متساًحا صغيًرا و19 متساًحا كبيًرا. وّزعت التماسيح بالتساوي على 4 مناطق. فما عدد التماسيح في كل منطقة؟

االستراتيجية الثانية االستراتيجية األولى

االستراتيجية الثانية االستراتيجية األولى

املواد

يراجع التالميذ في هذا الدرس "خاصية التجميع" ثم 
يألفون مسائل كالمية من خطوتني. وميكن إضافة وسائل 

دعم إلى هذا الدرس اعتماًدا على احتياجات الفصل 
)راجع اجلزء اخلاص بـ "تعلّم"(.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
كتابة مسائل كالمية من خطوتني تتضمن أي   

عملية.
حّل مسائل كالمية من خطوتني.  

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

خاصية التجميع في الضرب  

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقول املعلم ما يلي: خالل دروس الرياضيات القليلة املاضية، قمتم بحل مسائل كالمية من خطوتني وجّربتم استراتيجيات 
مختلفة. وهدفنا اليوم هو التدّرب على كتابة مسائل كالمية من خطوتني. ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم التفكير في اجلوانب 

التي قد تكون صعبة فيما يتعلق بكتابة املسائل الكالمية.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ اخملتارون أفكارهم.

مالحظة للمعلم: تأكد من معاجلة مخاوف التالميذ. ميكن أن يقول التالميذ أشياء مثل:
لست متأكًدا كيف علّي البدء.  
ميكنني كتابة مسألة من خطوة واحدة، ولكّنني ال أستطيع كتابة مسألة من خطوتني.  
ما أنواع املسائل التي علّي استخدامها؟  

فيما يلي بعض طرق تنويع طريقة تدريس هذا الدرس:
أعِط التالميذ مسائل عددية ليستخدموها إلنشاء مسائل كالمية بأنفسهم.  
اقترح على التالميذ أن يركزوا على اخلطوة األولى قبل التفكير في اخلطوة الثانية وكتابتها.  
استخدام مسائل كالمية حلّوها من قبل مبثابة مناذج.  
منذج عّدة استراتيجيات للتالميذ. إن كانت هناك حاجة، فاستخدم القسم التالي. وإن لم تكن هناك حاجة، اطلب من التالميذ البدء   

بالعمل.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: من طرق كتابة املسائل الكالمية من خطوتني تقسيمها إلى جزأين. شاهدوني وأنا أمنذج طريقة تفكيري لكم.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة املسألة التالية على السبورة مع التحّدث:

يتناول _____ )اسم أحد تالميذ الصف( و____ )اسم تلميذ آخر في الفصل( وجبة خفيفة. أحضر _____ )التلميذ 
األول( برتقالتني. وأحضر _____ )التلميذ الثاني( 3 تفاحات.

يقول املعلم ما يلي: أظن أّني أريد أن يضع التلميذان فاكهتهما مًعا. إذا توقفت في مسألتي هنا، فما عدد ثمار الفاكهة الذي 
سنحصل عليه في الوجبة؟ اهمسوا باإلجابة في أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس باإلجابة في أيديهم.

يقول املعلم ما يلي: ستكون هناك 5 ثمار من الفاكهة. ولكن هذه املسألة مسألة من خطوة واحدة. واآلن، سأضيف خطوتي الثانية. 
لنتوقف للحظة. عليكم االلتفات والتحدث إلى زمالئكم املجاورين عما ميكنني كتابته بعد ذلك.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم عن اخلطوة الثانية في املسألة.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء عدة تالميذ للمشاركة. استخدام اقتراح أحد التالميذ إلجناز اخلطوة الثانية إن أمكن. املتابعة من خالل 
االقتراحات التالية إذا كان التالميذ يواجهون صعوبة في طرح أفكار:

يقول املعلم ما يلي: إذا قطعا كل ثمرة فاكهة إلى شريحتني، فما إجمالي عدد الشرائح التي ستكون لديهما؟

يقوم التالميذ مبا يلي: حّل املسألة. يشارك التالميذ اخملتارون إجاباتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء التالميذ ملشاركة إجاباتهم.

2. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 70: التطبيق. التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات، ويطلب منهم البدء 
في العمل. التجول في الفصل، أثناء عمل التالميذ، ومساعدتهم حسب احلاجة. استخدام الدقائق الـ 15 األخيرة من اجلزء اخلاص بـ "تعلّم" 

ليطلب من التالميذ رفع األيدي وتكوين ثنائيات وحّل املسألة الكالمية لزمالئهم. جتمع الكتب في نهاية اجلزء اخلاص بـ "تعلّم" وقراءتها 
ملعرفة ما إذا كان بإمكان التالميذ حتقيق هدف التعلّم هذا.

35الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: اكتب مسألة كالمية من خطوتني وحلها.

الدرس 70: التطبيق

اكتب مسألة كالمية من خطوتني ليحلها زميلك.  

1. يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في إنشاء املسائل الكالمية متعددة اخلطوات. من الصعب إنشاء مسائل كالمية 
جيدة، ولكنكم ثابرمت. تأملوا اجلوانب الصعبة في كتابة املسائل الكالمية. كيف ميكن لكتابة مسائل كالمية متعددة اخلطوات أن 

تساعدكم على التحّسن في حّلها؟ شاركوا أفكاركم مع زمالئكم املجاورين. سأستخدم عصّي األسماء الختيار العديد منكم ملشاركة 
أفكارهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زميل عن فوائد تعلّم كتابة املسائل الكالمية متعددة اخلطوات. ثم يشارك التالميذ الذين 
يختارهم املعلم أفكارهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: قد تكون كتابة املسائل الكالمية مهمة صعبة. وهي تستلزم منكم التفكير في كل خطوة وفي املعلومات التي 
ُتطرح حولها األسئلة. قمتم بعمل رائع اليوم في هذا التحّدي.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات



الصف الثالث االبتدائي
الرياضيات

العالم يعمل  كيف 

األشياء أصل 

الفصل 2

الدروس 71 إلى 80
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يستكشف التالميذ الكسور ويتعلمونها في هذا الفصل. هناك تركيز شديد على كسور الوحدة حيث البسط يساوي 1 بهدف فهم اجلزء من الكل. يعد 
الكسر محوًرا أساسًيا للصف الثالث االبتدائي باإلضافة إلى الضرب. يدرس التالميذ مفاهيم مثل املقصود بالكسر، كأجزاء من مجموعة وأجزاء من 

واحد صحيح على حٍد سواء، وكيفية قراءة الكسور وكتابتها وما املقصود بكسر الوحدة وما الذي يعبر عنه وكيفية كتابة الكل بوصفه كسًرا، باإلضافة 
إلى أهمية معرفة حجم الكل عند مقارنة الكسور. ينشئ التالميذ مناذج للكسور بهدف تطوير فهم عميق للكسور. كما يستعني التالميذ بهذه األدوات 

باعتبارها مصدًرا الكتساب فهم تصوري خالل الدروس والفصول التالية.

نظرة عامة على الفصل

الفصل 2: الدروس 71 إلى 80

خالل هذا النشاط اليومي، يكتسب التالميذ الطالقة في املهارات التي سبق اربط
تعلمها، وُيكّونون روابط بني ما تعلموه ُمسبًقا وما سيتعلمونه في جزئية "تعلّم" 
ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التالميذ مسائل رياضية ممتعة من 

العالم الواقعي حتفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جديد.

10 إلى 15 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يتعلم التالميذ ويطبقون مهارات ومفاهيم تعلّم
الرياضيات اخملتلفة. يشارك التالميذ في االستكشاف والتجريب وحل املسائل 
والتعاون واملناقشة الستيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجلديدة والربط مبا 

تعلموه سابًقا. يتعلم التالميذ التفكير واحلل مثل "عاِلم الرياضيات" واملثابرة في 
تطوير الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة.

35 إلى 45 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأّمل
الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك باستخدام مفردات 

الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلُّم، وتوضيح املفاهيم اخلطأ، وتعلُّم 
رؤية األشياء من منظور التالميذ.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكوِّن
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مؤشرات التعلُّم
سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 71 إلى 80، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
3.أ- وصف الكسر االعتيادي س1 ككمية تكونت من جزء واحد )1( عند تقسيم 

الكل إلى العدد س من األجزاء املتساوية.
3.ب- قراءة الكسور االعتيادية وكتابتها.

س يساوي واحد صحيح.
س 3.هـ- توضيح فهم أن الكسر االعتيادي 

3.ح- توضيح فهم أن املقارنة بني الكسور ال تكون صحيحة إال فى حالة أن 
تكون األعداد الصحيحة متساوية.

3.ط- املقارنة بني كسرين لهما نفس البسط أو نفس املقام مع توضيح 
االختالف بني حجميهما باستخدام مناذج محسوسة أو خط األعداد.
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أهداف التعلُّمالدرس

سيقوم التالميذ مبا يلي:71
دراسة العالقة بني األجزاء واألعداد الصحيحة في الكسور.  
تعريف كلمة "كسر" من حيث عالقته باألجزاء واألعداد الصحيحة.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:72
إنشاء مناذج لتمثيل الكسور.  
وصف جزء واحد من الكل باستخدام مفردات الكسور.  
تعريف كسر الوحدة.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:73
مناقشة مصطلحات الكسور مثل البسط واملقام وكسر الوحدة.  
التبرير املنطقي الستخدام الكسور في تطبيقات حياتية باالستعانة بالنماذج.  
كتابة مسألة كالمية عن الكسور باالستعانة بالنماذج.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:74
مقارنة أجزاء مختلفة لكسر وحدة من الكل نفسه باالستعانة بالنماذج.  
شرح العالقة بني قيمة مقام الكسر وحجم الكسر من حيث العالقة بالواحد الصحيح.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:75
حتديد كسور وحدة إلحدى اجملموعات.  
التوسع في التعريفات األصلية للكسر.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:76
شرح ملا يهم حجم الكل عند املقارنة بني كسري وحدة.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:77
التعبير عن واحد صحيح ككسر.  
شرح كيفية كتابة واحد صحيح ككسر.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:78
دراسة العالقة بني الكسور والقسمة باستخدام النماذج.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:79
تقسيم مجموعة إلى أجزاء متساوية.  
حتديد الكمية في كل جزء كسري من اجملموعة.  
شرح العالقة بني الكسور والقسمة.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:80
التبرير املنطقي الستخدام الكسور في تطبيقات من الواقع.  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل 2
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جتهيزات املعلم للفصل
الدرس 71:

حّضر مخطًطا رئيًسا جديًدا للكسور. سيقتصر األمر اآلن على ورق كبير احلجم بعنوان "الكسور" فحسب. ثم سُيضاف محتوى   
اخملطط على مدار دروس الكسور. يوجد فيما يلي مثاالن،  ولكن ميكنك إنشاء اخملطط على النحو الذي يتناسب معك ومع تالميذك 

أثناء العمل طوال الدروس.

الدرس 72:
اجمع أظرًفا أو أكياًسا لكي يستخدمها التالميذ في االحتفاظ بنماذج الكسور.  
اطبع مجموعة من مناذج الكسور اخلاصة باملعلم من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم.  

وميكنك إنشاء مناذج أكبر للمعلم باستخدام الورق املقوى بداًل من ذلك.  
احرص على توفير مقص وأقالم خشبية ملونة أو أقالم تلوين.  
قص أربعة مربعات باستخدام الورق املقوى أو ورق ملون من نوع آخر. ينبغي للمربعات أن تكون كبيرة مبا يكفي لكي يراها جميع   

التالميذ )15 سم × 15 سم بحٍد أدنى(.
ضع في اعتبارك طباعة املزيد من مجموعات مناذج الكسور اخلاصة بالتالميذ من النماذج املتضمنة في نهاية كتاب املعلم من أجل   

التالميذ الذين يرتكبون أخطاء غير قابلة للتصحيح في مناذج الكسور.

الدرس 75:
قبل الدرس، أحضر شيًئا واحًدا بكتلة جرام واحد )على سبيل املثال مشبك ورق أو حبة زبيب أو ورقة نقدية من فئة جنيه( وشيًئا   

ام متوسط احلجم(. واحًدا بكتلة كيلوجرام واحد )على سبيل املثال كيس أرز أو َشمَّ
قبل الدرس، فّكر كيف ميكنك تقسيم التالميذ إلى مجموعات مكونة من تلميذين أو 3 أو 4 أو 6 أو 8 تالميذ ملساعدة التالميذ   

على التفكير في كسور هذه اجملموعات. فعلى سبيل املثال، ميكنك طرح سؤال "ما الكسر الذي يعّبر عن اجملموعة التي ترتدي 
قميًصا بلون أحمر؟"بالنسبة جملموعة مكونة من 6 تالميذ.

الدرس 76:
اجمع مجموعة أشياء مكونة من أزواج متشابهة ولكن بأحجام مختلفة. فعلى سبيل املثال، زجاجة كبيرة من املاء وأخرى صغيرة   

ودائرة كبيرة وأخرى صغيرة وكتاب كبير وآخر صغير وما إلى ذلك. احرص على إحضار مجموعتني بأحجام مختلفة لزوٍج واحد 
على األقل من األشياء. على سبيل املثال، مجموعة مكونة من 20 كرة زجاجية ومجموعة مكونة من 10 كرات زجاجية.

كما ميكن أن تكون العناصر رسومات أو أشياء حقيقية.  
سيقارن التالميذ حجم هذه األشياء لفهم أن حجم الكل يؤثر على حجم كسر الوحدة.  

الدرس 78:
حتضير مجموعة مكونة من 24 عنصر عد لكل تلميذ.  
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املواد املستخدمة
أربعة مربعات من الورق املقوىأقالم رصاص ألوان أو أقالم تلوينأقالم رصاصكتاب التلميذ

مجموعات مكونة من 24 عنصر عد مقص
)مجموعة واحدة لكل تلميذ(

مجموعات من األشياء للمقارنة بني أظرف أو أكياس لالحتفاظ بنماذج الكسور
األعداد الصحيحة )الكل( والكسور

اخملطط الرئيس: "التفكير مثل عاِلم دوائر و/أو أشرطة كسور
الرياضيات"

مناذج الكسور - األشرطة اخلاصة 
اخملطط الرئيس للكسورباملعلم )مجموعة واحدة للمعلم(
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نظرة عامة الدرس 71

املواد

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: فكروا في شيء شاركتموه مع أحد األشخاص من قبل ذلك. ما الذي تشاركتم فيه؟ وهل كانت مشاركة عادلة اإلرشادات

حينها؟ ما الذي يجعل املشاركة "عادلة" حينما تشاركون شيًئا مع أحد األشخاص؟ سأستخدم عصّي األسماء ألسمع إجابات بعض 
منكم.

يقوم املعلم مبا يلي: يختار ثالثة أو أربعة تالميذ إلخبار بقية التالميذ بالفصل مبا قاموا مبشاركته وما إذا كانت مشاركة عادلة، وكيف 
عرفوا أنها كذلك؟

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار األفكار مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 71: "اربط" في كتاب الرياضيات للتلميذ. ويتأكد من فهم التالميذ 
لإلرشادات ثم يطلب منهم البدء في العمل. وعند االنتهاء، ينبغي لهم التحقق من أفكارهم مع زمالئهم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط". العمل مبفردهم حلل املسائل، ثم التحقق من طريقة احلل مع زميل مجاور.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ دقيقة إلى دقيقتني للتحقق مع زمالئهم. ثم استدعاء انتباه الفصل مجدًدا عند انتهاء أغلبهم.

2. يقول املعلم ما يلي: كيف علمتم أي قطع البسكويت متت مشاركتها مشاركة عادلة؟ ارفعوا أيديكم للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة.

مالحظة للمعلم: ينبغي على التالميذ مالحظة أن قطع البسكويت التي مت قطعها بالتساوي هي التي متت مشاركتها مشاركة عادلة.

يقول املعلم ما يلي: حصل كل شخص على كمية متساوية عندما متت مشاركة قطع البسكويت مشاركة عادلة. واليوم، نستكشف 
فكرة األنصبة العادلة أو األجزاء املتساوية. احتفظوا بكتاب التلميذ مفتوح أمامكم للجزء اخلاص بـ "تعّلم".

الصف الثالث االبتدائي 36

اإلرشادات: اقرأ األسئلة التالية وضع دائرة حول قطعة البسكويت التي متثل إجابة السؤال.

-1-2

-1-2

-1-2

الدرس 71: اربط

أ( إذا أراد شخصان مشاركة قطعة بسكويت بالتساوي، فما الصورة التي توضح الطريقة الصحيحة لتقسيم قطعة البسكويت؟ 

ب( إذا أراد 4 أشخاص مشاركة قطعة بسكويت بالتساوي، فما الصورة التي توضح الطريقة الصحيحة لتقسيم قطعة البسكويت؟ 

ج( إذا أراد 3 أشخاص مشاركة قطعة بسكويت بالتساوي، فما الصورة التي توضح الطريقة الصحيحة لتقسيم قطعة البسكويت؟ 

د( ارسم خطوًطا على قطعة البسكويت التالية لكي توضح طريقة تقسيمها ومشاركتها مع 8 أصدقاء بالتساوي.

في هذا الدرس، يبدأ التالميذ في النظر إلى األنصبة 
املتساوية باعتبارها مقدمة للكسور. ويراجعون ما ميكنهم 

تذكره من الصف الثاني االبتدائي ويبنون عليه لتحديد 
 ) 1
8  ، 1

6  ، 1
4  ، 1

3  ، 1
2 مجموعة متنوعة من الكسور )

ويرسمون أجزاًء متساوية. يتمثل الهدف األساسي من هذا 
الدرس )إضافة إلى املراجعة( في فهم التالميذ أن الكسور 

هي أجزاء متساوية من الكل. وفي جزئية "تأمل"، يعّبر 
التالميذ عن فهمهم األولي ملصطلح "الكسر" من خالل كتابة 

مسودة أولى لتعريف املصطلح.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
دراسة العالقة بني األجزاء واألعداد الصحيحة   

في الكسور.
تعريف كلمة "كسر" من حيث عالقته باألجزاء   

واألعداد الصحيحة.

عرض اخملطط الرئيس للكسور على السبورة. )يحتوي 
اخملطط على العنوان فقط في الوقت احلالي(

ثمن - أثمان  
أجزاء متساوية  
أنصبة عادلة )متساوية(  
ربع - أرباع  
كسر  
نصف - أنصاف  
ثلث - أثالث  
الكل  

اخملطط الرئيس للكسور  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

1. يقول املعلم ما يلي: يتمثل هدف التعّلم اليوم في فهم الكسور والعالقة بني األجزاء واألعداد الصحيحة في الكسور. لقد بدأت 
إعداد مخطط رئيس جديد للكسور على السبورة ملساعدتنا على تتبع ما تعلمناه بالفعل باإلضافة إلى ما نتعلمه حديًثا. التفتوا 

إلى زمالئكم املجاورين وتناقشوا عن أي شيء ميكنكم تذكره عن الكسور من الصف الثاني االبتدائي. ما املقصود بالكسر؟ هل 
ميكنكم التفكير في مثال عن أحد الكسور؟ كيف تكتبون الكسور؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى زمالئهم ومناقشة معرفتهم السابقة بالكسور. رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. 
يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم عن الكسور.

14 )ربع( في الصف الثاني االبتدائي. 1 )ثلث( و
3 12 )نصف( و مالحظة للمعلم: تعلم التالميذ 

يقوم املعلم مبا يلي: تسجيل أفكار التالميذ على السبورة )وليس باخملطط(.

قد يذكر التالميذ ما يلي:
الكسور هي أجزاء من الكل.  
1 شطيرة أو دائرة.  

2 أمثلة مثل 
1 مثل تقسيم شيء ما إلى أربعة أجزاء.  

4 أمثلة عن الربع 
رسومات تعبر عن كسور )اسمح للتالميذ بالتوجه إلى السبورة لبيان هذا(. إذا لزم األمر، وّجه هؤالء التالميذ لشرح كيف يعرفون   

أن الصورة متثل أنصاًفا أو أثالًثا.

2. يقول املعلم ما يلي: تتذكرون الكثير من الصف الثاني االبتدائي. انظروا إلى مسألة "اربط" األولى مرة أخرى. إذا كنتم 
تعتقدون أن قطعة البسكويت رقم 1 تعبر عن كسر، فارفعوا إصبًعا واحًدا. وإذا كنتم تعتقدون أن قطعة البسكويت رقم 2 تعبر عن 

كسر، فارفعوا إصبعني. سأطلب من البعض منكم مشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام األصابع لبيان اإلجابة. يشرح التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم لتبرير إحدى 
اإلجابات.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار سؤال التالميذ بشأن املسألتني "ب" و"ج".

يقول املعلم ما يلي: متثل كل قطعة من قطع البسكويت هذه واحًدا صحيًحا بينما تعّبر قطع البسكويت التي مت تقسيمها إلى 
أجزاء متساوية عن الكسور. تبني قطع البسكويت هذه أنصاف وأثالث وأرباع. ماذا عن قطعة البسكويت التي قّسمتموها في املسألة 

"د"؟ ما عدد األجزاء املتساوية التي قسمتم الكل إليها؟ اهمسوا باإلجابة في أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس باإلجابة في أيديهم.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بإنشاء ثمانية أجزاء متساوية وهكذا ُقسمت قطعة البسكويت هذه ألثمان. عندما نريد وصف شيء 
مقسم ألجزاء متساوية )كسور( فعادًة ما نستخدم صيغة اجلمع من هذا الكسر. قولوا "أثمان".

يقوم التالميذ مبا يلي: قول: أثمان.

يقول املعلم ما يلي: من يريد توقع الكلمة التي نستخدمها من مفردات الكسور عندما نقسم شيًئا ما إلى ستة أجزاء متساوية؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم إجاباتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد أن "أسداس" هي اإلجابة الصحيحة. تكرار بعض األمثلة مثلها )كاألخماس واألسباع وثانيات العشر وما إلى 
ذلك(. يتمثل الهدف بالنسبة للتالميذ في تعلم مصطلحات الكسور. وسيطبقون هذا الفهم الحًقا عند ذكر الكسور االعتيادية.

يقول املعلم ما يلي: هل تستطيعون إعطاء مثال لكسور ال ُتنطق مثل السدس؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي ملشاركة اإلجابة.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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3. يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد أن نصف وُربع ال يتبعان القاعدة. يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 71: "التطبيق" وقراءة 
اإلرشادات بهدوء.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات بأنفسهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من فهم التالميذ إلرشادات نشاط "التطبيق". تشجيع التالميذ الذين ينتهون مبكًرا على محاولة حل مسألة 
"التحدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة استيضاحية إذا لزم األمر. العمل مبفردهم على إكمال مسائل "التطبيق". ميكن للتالميذ 
الذين انتهوا مبكًرا محاولة حل مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: التجول بينما يحل التالميذ املسائل وحتديد التالميذ الذين بحاجة إلى مزيد من الدعم. إن أمكن، العمل مع هؤالء 
التالميذ في مجموعات صغيرة ملساعدتهم على إكمال نشاط "التطبيق".

يقول املعلم ما يلي: احتفظوا بكتاب التلميذ أمامكم للجزء اخلاص بتأّمل.

37الصف الثالث االبتدائي

ستة أجزاء متساوية )أسداس(  أربعة أجزاء متساوية )أرباع(

اإلرشادات: أجب عن األسئلة التالية.

الدرس 71: التطبيق

2( قّسم الشكلني الهندسيني التاليني إلى األجزاء الكسرية املوضحة أسفل كل شكل:

1( ضع دائرة حول األشكال الهندسية املُقسمة إلى أجزاء متساوية.

3( ِصل صورة الكسر باسمه:

ثلث - أثالث

ربع - أرباع

سدس - أسداس

نصف - نصفان

ثمن - أثمان

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 71: كراس الرياضيات واقرأوا السؤال.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "كراس الرياضيات" وقراءة السؤال بصمت.

يقول املعلم ما يلي: في املساحة التي أمامكم، اكتبوا تعريًفا للكسر. ميكنكم رسم أمثلة أو استخدام كلمات.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ 2 إلى 3 دقائق لكتابة أفكارهم. ثم استدعاء التالميذ املتطوعني ملشاركة تعريفاتهم. صياغة تعريف 
مع جميع تالميذ الفصل، ثم كتابة التعريف على اخملطط الرئيس. سيتم التوسع في التعريف الحًقا عند مناقشة املزيد من مصطلحات 

الكسور، ولكن تأكد اآلن من أن التعريف يتضمن أن الكسور أجزاء من الكل وأن كل جزء متساٍو في احلجم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. سنبقي هذا التعريف معروًضا على املخطط الرئيس ونضيف إليه في األيام املقبلة خالل 
مواصلتنا تعلم املزيد عن الكسور. ضعوا كتبكم في أماكنها املخصصة اليوم.

39الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن الكسور اليوم. ثم أجب عن السؤال التالي واكتب التعريف. ميكنك االستعانة بكلمات وأعداد وصور وأمثلة 
لشرح أفكارك.  

الدرس 71: كراس الرياضيات

ما املقصود بالكسر؟

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 72

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: راجعنا باألمس الكسور وكتبنا تعريًفا للكسور في مخططنا. ُيرجى فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على اإلرشادات

صفحة الدرس 72: اربط. اقرأوا املسألة وقرروا ما إذا كنتم تتفقون مع إيهاب أم ال. اشرحوا أفكاركم. سأستدعي بعًضا منكم بعد 
بضع دقائق.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الكتاب على صفحة "اربط" وقراءة املسألة واإلجابة عن السؤال. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم 
االختيار األفكار مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من استدعاء التالميذ الذين يتفقون مع إيهاب وكذلك من ال يتفقون معه على حٍد سواء وطلب شرح أفكارهم، إن 
أمكن. التأكيد على التالميذ بأن جميع األشكال الهندسية هي أمثلة لألنصاف. ثم ارفع مربًعا كبيًرا.

يقول املعلم ما يلي: هل ميكن ألحدكم تقدمي اقتراح لي عن كيفية طي هذه القطعة من الورق إلى أربعة أجزاء متساوية؟ ارفعوا 
أيديكم إذا كنتم ترغبون في املجيء ومنذجة ذلك.

الصف الثالث االبتدائي 40

اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية.

الدرس 72: اربط

أخبرها أخوها إيهاب بأن القطعة األولى فقط ُمقسمة إلى نصفني. فهل تتفق مع إيهاب أم ال؟ اشرح ذلك.

تّوضح األشكال التالية طريقة أميرة لطي ثالث قطع من الورق إلى أنصاف.

املواد

في حصة اليوم، يتعرف التالميذ وسيلتني مرئيتني 
مختلفتني لتمثيل األنصاف إلضفاء املزيد من التحدي 

على الكسور. ينشئ التالميذ بعد ذلك مجموعة من مناذج 
 1
2 الكسور )األشرطة( لبناء فهم تصوري قوي لكل من 
1 )السدس( 

6
1 )الربع( و 

4
1 )الثلث( و

3 )النصف( و
1 )الثمن(. سُتستخدم مناذج الكسور هذه طوال 

8
و

دروس الكسور في هذا الفصل والفصل الذي يليه 
باعتبارها مرجًعا مرئًيا ملساعدة التالميذ على فهم كسور 
الوحدة ومقارنة الكسور ومعرفة الكسور املتكافئة وحتى 

إضافة الكسور وطرحها. إن استغراق الوقت الكافي 
إلنشاء هذه النماذج العملية يعد أمًرا مهًما ويساعد 

التالميذ على فهم العالقات بني األجزاء والكل.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
إنشاء مناذج لتمثيل الكسور.  
وصف جزء واحد من الكل باستخدام مفردات   

الكسور.
تعريف كسر الوحدة.  

اجمع أظرًفا أو أكياًسا لكي يستخدمها التالميذ في   
االحتفاظ بنماذج الكسور.

اطبع مجموعة من مناذج الكسور اخلاصة باملعلم   
من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم.

وميكنك إنشاء مناذج أكبر للمعلم باستخدام الورق   
املقوى بداًل من ذلك.

احرص على توفير مقص وأقالم خشبية ملونة أو   
أقالم تلوين.

قص أربعة مربعات باستخدام الورق املقوى أو ورق   
ملون من نوع آخر. ينبغي للمربعات أن تكون كبيرة 

مبا يكفي لكي يراها جميع التالميذ )15 سم × 15 سم 
بحٍد أدنى(.

اختياري: طباعة بعض مناذج الكسور اإلضافية   
"األشرطة اخلاصة بالتالميذ" من النماذج املتضمنة 

في نهاية دليل املعلم من أجل التالميذ الذين 
يرتكبون أخطاء غير قابلة للتصحيح في التلوين أو 

القص.

املقام  
البسط  
كسر الوحدة  
مراجعة مفردات الكسور السابقة   

عند احلاجة.

اخملطط الرئيس للكسور  
أربعة مربعات من الورق املقوى  
أظرف أو أكياس لالحتفاظ بنماذج   

الكسور
اختياري: املزيد من مناذج الكسور  
مناذج الكسور - األشرطة اخلاصة   

باملعلم )مجموعة واحدة للمعلم(
أقالم رصاص ألوان أو أقالم تلوين  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض النماذج الكبيرة اخلاصة باملعلم لشرائط الكسور. يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 72: اإلرشادات

التطبيق. وتوزيع مقص وأقالم خشبية ملونة أو أقالم تلوين على التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 72: "التطبيق" وجتهيز األدوات.

يقول املعلم ما يلي: يتمثل هدف التعلم لدينا في إنشاء مجموعة من مناذج الكسور ملساعدتنا على فهم العالقة بني الكسور وما 
املقصود بكسر الوحدة فهًما أفضل. لننظر إلى الشريط في أعلى الصفحة. ذلك الشريط غير مقسم إلى أجزاء. إنه واحد صحيح. 

اكتبوا 1 على ذلك الشريط.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة العدد 1 على الشريط األول.

يقول املعلم ما يلي: فلننظر إلى الشريط التالي. ما الذي تالحظونه في ذلك الشريط؟ ارفعوا أيديكم ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر إلى الشريط الثاني ثم رفع أيديهم للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار 
أفكارهم.

مالحظة للمعلم: ينبغي للتالميذ مالحظة أن األشرطة مقسمة إلى جزأين متساويني وأن الطول الكلي للشريط يساوي طول الشريط األول 
الذي ميثل الواحد الصحيح. إذا لم يالحظوا ذلك، فاطرح أسئلة لتحفيزهم على التوسع في أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: لهذا الشريط جزآن متساويان. ما الذي ميثله واحد من هذين اجلزأين؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون.

يقوم املعلم مبا يلي: االستعانة بنموذج الكسور الكبير اخلاص باملعلم لإلشارة إلى شريط الواحد الصحيح وجزء واحد من اجلزأين اللذين 
.) 1
2

ميثالن النصف )

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم. يكتب أحد التالميذ 
1 على السبورة.

2

يقوم املعلم مبا يلي: التأكيد بأن كل شريط يعبر عن نصف واحد من شريط الواحد الصحيح وأن التلميذ قد كتب الكسر الصحيح على 
السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ما الذي يعبر عنه الرقم 2؟ وما الذي يعبر عنه الرقم 1؟ ارفعوا أيديكم ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم.

. ثم كتابة الكلمتني "البسط"  1
2

2. يقوم املعلم مبا يلي: التأكيد على أفكار التالميذ أو تصويبها فيما يتعلق مبعنى الرقمني 2 و1 في الكسر 
. ثم توجيه املناقشة نحو حتديد التعريفات وكتابتها. مثال: 1

2
و"املقام" على السبورة بجانب 

41الصف الثالث االبتدائي

الدرس 72: التطبيق

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. ينمذج التلميذ الذي وقع عليه االختيار كيفية طي املربع إلى أرباع.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذ آخر لطي املربع إلى أرباع بطريقة مختلفة عندما ينتهي التلميذ األول من العملية. املناقشة والتكرار 
مرة أخرى. قد تتضمن األمثلة عن طرق الطى ما يلى: 

يقول املعلم ما يلي: نظًرا ألن كل هذه القطع من الورق قد مت طيها إلى أربعة أجزاء متساوية، فإنها تظهر جميًعا أرباًعا. سننشئ 
اليوم مجموعتنا اخلاصة من مناذج الكسور ملساعدتنا على تعلم املزيد عن الكسور.
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تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

1– البسط: اجلزء العلوي من الكسر. يوضح عدد األجزاء التي لدينا.
2– املقام: اجلزء السفلي من الكسر. يوضح عدد األجزاء املوجودة في الكل.

اطلب من التالميذ ترديد املصطلحني، ثم سجلهما إلى جانب تعريفهما في اخملطط الرئيس.

يقول املعلم ما يلي: هذان مصطلحان مهمان للغاية فيما يتعلق بالكسور. سنستخدمهما كثيًرا، لذا يرجى التأكد من طرح أسئلة 
إذا كنتم ال تفهمون ما معناهما. في الشريط لديكم، اكتبوا الكسر على كٍل من النصفني.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة كتابة الكسر على النموذج الكبير كما يلي:

يقوم التالميذ مبا يلي: مالحظة منذجة املعلم ثم كتابة الكسر على جزأي شريط الكسر.

يقول املعلم ما يلي: يبني هذا الكسر الشريط وهو مقسم إلى جزأين متساويني. يعبر كل جزء منهما عن نصف شريط الواحد 
الصحيح. يطلق علماء الرياضيات على الكسور التي يساوي فيها البسط 1 "كسر الوحدة" ألنها تعبر عن وحدة واحدة أو جزء 

واحد من الكل.

، ثم التحقق من عمل التالميذ للتأكد من أنهم قد  1
8

1 و 
6

1 و 
4

1 و 
3

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية بالنسبة للشرائط املتبقية، وهي 
كتبوا الكسور الصحيحة على كل شريط. فلن يكون في استطاعتهم إجراء تصحيحات بعد اخلطوة التالية.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة الكسر على كل جزء من شرائط مناذج الكسور. إجراء تصحيحات على مناذج الكسور إذا لزم 
األمر.

يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ تلوين كل شريط بلون مختلف بعد انتهائهم من كتابة الكسور. تأكد من أنهم يفهمون أنه ينبغي 
تلوين النصفني باللون نفسه وتلوين الثالثة أثالث باللون نفسه وهكذا. تنبيه التالميذ بالتلوين تلويًنا خفيًفا حتى يتمكنوا من قراءة الكسور 

التي كتبوها.

ينبغي لنموذج الكسور الكامل أن يبدو مثل هذا:

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين منوذج الكسور في كتاب التلميذ.

3. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ قص مناذج الكسور إلى أجزاء بعناية عند االنتهاء من التلوين. ينبغي لهم القص على اخلطوط 
1 3 )ثالث أثالث( وهكذا.

3 1 2 )نصفان( و
2 املوضحة فحسب لضمان دقة النماذج. بعد أن ينتهوا ينبغي أن يكون لديهم 

اطلب من التالميذ أن يكتبوا أسماءهم أو األحرف األولى من أسمائهم على ظهر كل منوذج.

ثم وّزع أظرًفا أو أكياًسا عليهم لالحتفاظ بالنماذج. واطلب من التالميذ كتابة أسمائهم على األظرف أو األكياس كذلك. إما أن جتمع 
األدوات من التالميذ أو تطلب منهم وضعها على طاوالتهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: قص منوذج الكسور إلى أجزاء. كتابة أسمائهم أو األحرف األولى من أسمائهم على ظهر كل منوذج، 
وكتابة أسمائهم على الظرف أو الكيس. بعد ذلك يضعون مناذجهم داخل الظرف/الكيس وإما يسلمونها للمعلم أو يضعونها على 

الطاولة من أجل الدرس القادم.

يقول املعلم ما يلي: ضعوا جميع أدواتكم في مكانها املخصص من أجل جزء "تأّمل".

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع املقص وأدوات التلوين في مكانها.
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1. يقول املعلم ما يلي: لقد قمنا اليوم بإنشاء مناذج للكسور متثل الواحد الصحيح واألنصاف واألثالث واألرباع واألسداس 
واألثمان وناقشنا كسور الوحدة. بالنسبة إلى جزء "تأمل"، أود سماع أمر جديد قمتم مبالحظته أو تعلمه عن الكسور بينما كنتم 

تصنعون مناذجكم. سأمنحكم دقيقة واحدة للتفكير، ثم عليكم رفع اإلبهام إلى أعلى إذا أردمت املشاركة. سنقوم باملشاركة السريعة 
لسماع أكبر عدد ممكن منكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التأمل بصمت في غضون دقيقة واحدة. ثم رفع اإلبهام إلى أعلى للمشاركة عند االستعداد لذلك. 
املشاركة السريعة للتلميذ التالي لسماع مشاركته. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار مالحظاتهم أو ما تعلموه.

يقوم املعلم مبا يلي: تهنئة التالميذ الذين أحسنوا صنًعا في نهاية الدرس. تذكيرهم بأنهم سيستعينون بنماذجهم اجلديدة في الدرس 
التالي.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 73

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 73: اربط، وقراءة اإلرشادات بصمت. ثم اإلرشادات

اطلب من التالميذ العمل مع الزميل املجاور إلكمال النشاط. اطلب من التالميذ أن يعطوك إشارة عند االنتهاء من العمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط". والتعاون مع الزميل إلكمال النشاط. وعند االنتهاء، إعطاء املعلم إشارة 
بذلك.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول لتدوين مالحظات عن التالميذ الذين يقسمون الساعة بالنصف برسم خط من 12 إلى 6 بينما يعملون. 
استدعاء أحد هؤالء التالميذ ملشاركة طريقة احلل. ثم مواصلة الدرس بعد دقيقة إلى ثالث دقائق.

2. يقول املعلم ما يلي: أوجه الساعة هي دوائر ميكن تقسيمها إلى أجزاء كسرية مثلها مثل قطع البسكويت التي قسمناها منذ 
بضعة دروس مضت. من ميكنه تذكيرنا بعدد الدقائق املوجودة في الساعة الواحدة أو الدورة الكاملة لعقرب الدقائق، وأي عقرب 

يشير إلى الدقائق؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إجاباتهم.

يقول املعلم ما يلي: رائع. واآلن، من يود املجيء وبيان كيفية تقسيم الساعة األولى إلى نصفني؟

يقوم التالميذ مبا يلي: يتجه التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إلى مقدمة الفصل ويوضحون طريقة واحدة لتقسيم الساعة إلى 
نصفني.

43الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: قّسم كل ساعة إلى األجزاء الكسرية املوضحة أسفل كل منها.

 نصفان

الدرس 73: اربط

أرباع

أثالث

املواد

يبدأ التالميذ في هذا الدرس بتقسيم الساعة إلى أجزاء 
كسرية وحتديد الدقائق في كل جزء على سبيل مراجعة 

الوقت والكسور. يساعدهم هذا النشاط على مواصلة 
الربط بني مفاهيم الرياضيات التي ال تبدو مرتبطة للوهلة 

األولى.
أما في جزء "تعلّم"، فسيستعني التالميذ بنماذج الكسور 
ملناقشة مفردات الكسور )املقام والبسط وكسور الوحدة( 

وحل املسائل التي تنطوي على كسور. تضم املفاهيم 
اجلوهرية: الكسور تعبر عن أجزاء متساوية من الكل؛ 

الكسور لها أسماء معينة والتي تساعدنا على فهم مقدار 
ما تعبر عنه من الكل؛ البسط واملقام يشكالن اسم 

الكسر؛ الكسور التي تعبر عن جزء واحد من الكل تسمى 
كسور الوحدة. إن االستعانة بنماذج الكسور سيدعم 
ويعزز هذا الفهم التصوري. في جزء "تأمل"، يختار 

التالميذ أحد الكسور من النماذج ويكتبون مسألة كالمية 
تناسب الكسر للتعبير عن فهمهم لذلك الكسر.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
مناقشة مصطلحات الكسور مثل البسط ومقام   

الكسر وكسر الوحدة.
التبرير املنطقي الستخدام الكسور في تطبيقات   

حياتية باالستعانة بالنماذج.
كتابة مسألة كالمية عن الكسور باالستعانة   

بالنماذج.

اعرض اخملطط الرئيس للكسور واخملطط   
الرئيس "التفكير مثل ِعالم الرياضيات".

قبل الدرس، ارسم ثالث ساعات على السبورة.  

مراجعة مفردات الكسور عند احلاجة.

اخملطط الرئيس للكسور  
اخملطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم   

الرياضيات"
مناذج الكسور الشريطية اخلاصة   

بالتالميذ )مت إنشاؤها في الدرس 72(
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
مالحظة للمعلم: في حالة عدم االنتهاء من إنشاء مناذج الكسور في الدرس 72، ُيسمح للتالميذ بالقيام بهذا قبل الدرس. وفي هذه احلالة قد اإلرشادات

حتتاج إلى اختصار الدرس.

1 على السبورة.
8

1. يقوم املعلم مبا يلي: توزيع مناذج الكسور على التالميذ )أو الطلب منهم إخراجها(. كتابة الكسر 

يقول املعلم ما يلي: هدفنا اليوم هو االستعانة بنماذج الكسور حلل املسائل. في حصتنا األخيرة، كتبنا اسم كل كسر على مناذج 
الكسور لدينا. يحتوي كل كسر على رقمني؛ رقم باألعلى واآلخر باألسفل. كما ناقشنا كسور الوحدة. يرجى االلتفات إلى الزميل 

املجاور ومناقشة هذه الكلمات: البسط واملقام وكسر الوحدة. ثم ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملناقشة ماذا 
تعني هذه املصطلحات.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم اجملاورين عن املفردات ثم رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد للمشاركة. يشارك 
التالميذ الذين وقع عليهم االختيار تعريفات البسط واملقام وكسر الوحدة )الكسر الذي بسطه 1 ومقامه أي رقم أكبر من 1(.

يقوم املعلم مبا يلي: حث التالميذ على االستعانة بالكسر الذي كتبه على السبورة ملساعدتهم على شرح أفكارهم. طلب حتديد البسط 
1 )ثمن(( ورسم مثال يوضح هذا الكسر.

8 واملقام من التالميذ، وطلب تقدمي أمثلة عن كسور الوحدة )بخالف 

ثم كتابة مثال وتعريف لكسر الوحدة على اخملطط الرئيس للكسور.

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنستعني بنماذجنا الستكشاف مختلف الكسور وحل بعض املسائل التي حتتوي على كسور. يرجى 
فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 73: التطبيق. سترون إحدى املسائل كمثال.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ لقراءة املسألة بصوت مرتفع أمام الفصل.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا شريط الكسور الذي يبني كيف ميكن لكل واحٍد من األشخاص الثالثة احلصول على جزء متساٍو.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع شريط يعبر عن اإلجابة.
الصف الثالث االبتدائي 44

مثال: يتقاسم كل من فاروق وحازم وداليا قالب حلوى. أي من األشرطة الكسرية ُيعبر عن حصول كل منهم على جزء متساٍو؟ 

الدرس 73: التطبيق

حل املسائل التالية باالستعانة بنماذج الكسور ملساعدتك. 

1( مع نوران رغيف خبز طويل، وتريد مشاركته مع صديقتني لها. أي من األشرطة الكسرية مُيثل هذه املسألة؟ اشرح ذلك بالرسم مع كتابة الكسر على 
األجزاء.

2( مع رامي قطعة طويلة من اخلشب، ويحتاج إلى قطعها إلى أجزاء تكفي ملشاركتها مع 7 أصدقاء له. أي من األشرطة الكسرية مُيثل هذه املسألة؟ 
اشرح ذلك بالرسم مع كتابة الكسر على األجزاء.

3( مع سمير قالب حلوى. أكلها في يومني حيث تناول الكمية نفسها في كل يوم. ففي يوم االثنني تناول قطعة واحدة، وفي يوم الثالثاء تناول قطعة 
أخرى. أي من األشرطة الكسرية ميثل هذه املسألة على أفضل نحو؟ اشرح ذلك بالرسم مع كتابة الكسر على األجزاء.

مالحظة للمعلم: إذا لم يرسم التلميذ خًطا من 12 إلى 6، فارسم ساعة أخرى، واسأل التالميذ إذا قسموا الساعة بطريقة أخرى. استدعاء 
أحد التالميذ الذين قسموا الساعة من 12 إلى 6، ثم مواصلة الدرس.

يقول املعلم ما يلي: سألّون نصًفا واحًدا من الساعة. ميلوا واهمسوا ما عدد الدقائق في القسم امللّون؟

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس باإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: نعم، يوجد في النصف الواحد من الساعة 30 دقيقة. نصف 60 يساوي 30. 30 + 30 = 60. عندما يسير 
عقرب الدقائق نصف املسافة على مدار الساعة، فإنه يشير إلى 6، ما يعني مرور 30 دقيقة.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية بحيث يطلب من التالميذ اجمليء وبيان كيف قسموا الساعة إلى أرباع وأثالث. تلوين جزء واحد في كل 
مرة والسؤال عن عدد الدقائق في اجلزء امللون. كتابة مسائل على السبورة مثلما فعل بالنسبة لـ 30 + 30 = 60

مالحظة للمعلم: قد يكون هذا النشاط صعًبا لبعض التالميذ ولكنه طريقة رائعة ملراجعة الوقت ومساعدتهم على تصور الكسور على نحٍو 
مختلف والذي يتصل بالعالم احلقيقي. كما يساعد النشاط التالميذ على الربط بني الكسور وكسور الوقت مثلما هو واضح في املصطلحات: 

الساعة والنصف والساعة والربع والساعة إال ربع.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. األجزاء الكسرية حتيط بنا في كل مكان. واليوم سنستعني بنماذج الكسور ملساعدتنا على حل 
املسائل.
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تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء الذي حصلت عليه داليا من القالب؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار التالميذ لإلجابة عن السؤال حتى يتم حتديد اإلجابة الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي: هناك 3 أشخاص يحصل كل منهم على جزء متساٍو لذا فإن الشريط الذي يبني األثالث هو اإلجابة 
1 )ثلث( القالب.

3 الصحيحة. أكلت داليا 

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى اخملطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم الرياضيات".

3. يقول املعلم ما يلي: فلنتذكر أن علماء الرياضيات يستعينون بالنماذج ملساعدتهم على فهم املسائل، لذا ميكن أن تساعدنا 
مناذج الكسور التي أنشأناها مثلهم. واآلن، حان دوركم في العمل مبفردكم حلل بقية املسائل في كتاب التلميذ. إذا انتهيتم من حل 

هذه املسائل سريًعا، فحاولوا حل مسائل التحدي.

يقوم التالميذ مبا يلي:  العمل على حل مسائل الكسور مبفردهم باالستعانة بالنماذج. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا العمل 
على مسائل التحدي.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ملالحظة التالميذ أثناء عملهم. تقدمي املساعدة للتالميذ الذين يواجهون صعوبة ومالحظة َمن قد 
يحتاج إلى مزيد من الدعم. طلب تبرير اإلجابات من التالميذ باالستعانة بنماذج الكسور.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا في حل مسائل الكسور. أبقوا كتب التلميذ أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأّمل".

1. يقول املعلم ما يلي: استعنتم اليوم بنماذج الكسور حلل املسائل الكالمية. يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 73: 
"كراس الرياضيات" وكتابة مسألة كالمية تتطابق مع أحد أشرطة الكسور لديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة كراس الرياضيات وكتابة مسألة كالمية تناسب أحد أشرطة منوذج 
الكسور.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ الوقت لكتابة املسألة الكالمية. جمع كتب التالميذ في النهاية للتحقق من فهمهم. ثم تدوين مالحظات عن 
التالميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من التدريس والدعم فيما يخص املفاهيم األساسية للكسور.

47الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: تأمل طريقة حلك التي اتبعتها حلل املسائل الكالمية اليوم. اختر أحد األشرطة الكسرية، ثم اكتب مسألة كالمية مُتثله. ثم 
ارسم الشريط أسفل القصة.

الدرس 73: كراس الرياضيات

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 74

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: ُيرجى فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 74: اربط. في هذه الصفحة، نوجد مسألة حتليل اإلرشادات

أخطاء. اقرأوا املسألة وانظروا إذا كان بإمكانكم معرفة ما الذي حّله التلميذ بشكل صحيح وما اخلطأ الذي ارتكبه وسبب هذا 
اخلطأ. ثم حلوا املسألة بأنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط". العمل مبفردهم على إكمال النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ 3 إلى 5 دقائق للعمل على حل املسألة. توضح املسألة أحد األخطاء الشائعة التي يرتكبها التالميذ 
في طريقة حلهم عند التعامل مع الكسور. من املهم انتباه التالميذ ملا يطرحه السؤال. مع قرب نهاية جزئية "اربط"، اسمح للتالميذ مبناقشة 

اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ وكيفية تصحيحهم له.
الصف الثالث االبتدائي 48

اإلرشادات: الحظ طريقة حل التلميذ للمسألة التالية، حدد ما فعله بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم حل املسألة بنفسك.

الدرس 74: اربط

ارسم مستطياًل وقّسمه إلى 4 أجزاء متساوية. ثم اكتب الكسر في كل جزء. 

4
4

4
4

4
4

4
4

ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ 

وملاذا ارتكب التلميذ هذا اخلطأ برأيك؟

حل املسألة بنفسك. 
اشرح أفكارك.

الصف الثالث االبتدائي 48

اإلرشادات: الحظ طريقة حل التلميذ للمسألة التالية، حدد ما فعله بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم حل املسألة بنفسك.

الدرس 74: اربط

ارسم مستطياًل وقّسمه إلى 4 أجزاء متساوية. ثم اكتب الكسر في كل جزء. 

4
4

4
4

4
4

4
4

ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ 

وملاذا ارتكب التلميذ هذا اخلطأ برأيك؟

حل املسألة بنفسك. 
اشرح أفكارك.

املواد

يبدأ هذا الدرس مبسألة حتليل أخطاء متعلقة بكسور 
الوحدة. يساعد حتليل األخطاء التالميذ على حتديد أي 
خطأ في فهمهم وتصحيحه. وفي جزئية "تعلّم"، يتعّرف 
التالميذ مفهوم "السؤال األساسي" ويستعينون بنماذج 

الكسور للمقارنة بني كسور الوحدة. كما يستعينون 
بالنماذج لتبرير سبب أن مقام الكسر األكبر يشير إلى 
كسر أقل من الكل في حالة أن الكل باحلجم نفسه في 

كال الكسرين. وفي اجلزء اخلاص بـ "تأمل"، يجيبون عن 
"السؤال األساسي" الذي ُطرح في بداية جزئية "تعلّم".

سيقوم التالميذ مبا يلي:
مقارنة أجزاء مختلفة لكسر وحدة من الكل   

نفسه باالستعانة بالنماذج.
شرح العالقة بني قيمة مقام الكسر وحجم   

الكسر من حيث العالقة بالواحد الصحيح.

قبل الدرس، اكتب السؤال األساسي التالي على السبورة:
ما العالقة بني قيمة مقام الكسر وعدد األجزاء   

الكسرية من حيث العالقة بالواحد الصحيح؟

أكبر من  
أصغر من  
كسور الوحدة  
مراجعة مفردات الكسور السابقة   

عند احلاجة.

اخملطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم   
الرياضيات"

مناذج شرائط الكسور )مجموعة   
للمعلم ومجموعات للتالميذ(

مقص  
أقالم رصاص ألوان أو أقالم تلوين  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقوم املعلم مبا يلي: توزيع مجموعات مناذج شرائط الكسور خاصة )أو طلب إخراجها من التالميذ(.

يقول املعلم ما يلي: يتمثل هدف التعّلم اليوم في مقارنة كسور الوحدة التي لها احلجم نفسه واإلجابة عن "السؤال األساسي": ما 
العالقة بني قيمة مقام الكسر وعدد األجزاء الكسرية من حيث العالقة بالواحد الصحيح؟

لقد تناولنا "أسئلة أساسية" من قبل. فلنتذكر أنها تساعدنا على توجيه سير تعلمنا. في نهاية الدرس، سنعود لها مجدًدا ونرى ما 
إذا كانت لدينا إجابة عليها. قبل البدء اليوم، من ميكنه تذكيرنا مبا هو كسر الوحدة؟ ارفعوا أيديكم.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار التعريفات.

يقول املعلم ما يلي: كسر الوحدة هو كسر يكون بسطه الرقم 1. وفي مناذج الكسور لدينا، هو جزء واحد من أشرطة الكسور. وفي 
"اربط"، علمنا أن خطأ التلميذ كان في كتابة كسور الوحدة كتابًة غير صحيحة. فلتخرجوا أشرطة الكسور وانظروا إلى الكسور 

املختلفة املكتوبة عليها، ثم رتبوا أشرطة الكسور من األكبر إلى األصغر. أحرصوا على االلتفات والتحدث إلى زمالئكم املجاورين 
عما تالحظونه.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترتيب أشرطة الكسور من األكبر إلى األصغر. ومقارنة طريقة احلل مع زميل ومناقشة املالحظات.

يقوم املعلم مبا يلي: االنتظار 3 إلى 4 دقائق حتى يرتب التالميذ األشرطة ويناقشوا املالحظات مع زمالئهم. استخدام عصّي األسماء 
الختيار تالميذ ليرتبوا أشرطة الكسور الكبيرة اخلاصة باملعلم على السبورة. ثم اختيار تالميذ ملشاركة مالحظاتهم. ميكن أن تتضمن بعض 

املالحظات:

األثمان هي الكسور األصغر رغم أن رقم 8 هو األكبر.  
عندما ُيقسم الكل لوحدات أكثر، تصبح كل وحدة أصغر حجًما.  
األنصاف هي أكبر جزء كسري، حيث ُقسم الواحد الصحيح إلى جزأين فقط.  

1 )ثلث(. أيهما ميثل كسر الوحدة األكبر وكيف 
3 1 )نصف( و 

2 2. يقول املعلم ما يلي: مالحظات مثيرة لالهتمام. انظروا إلى 
تعرفون ذلك؟ التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم مع زمالئهم. رفع اإلبهام إلى أعلى  عند االستعداد للمشاركة. يشارك التالميذ الذين 
وقع عليهم االختيار إجابتهم مع تبريرها.

1 )ثلث(. قد تتضمن التبريرات ما يلي:
3 1 )نصف( أكبر من 

2 مالحظة للمعلم: ينبغي للتالميذ إدراك أن 

1 )ثلث(.  
3 1 )نصف( أكبر من شريط 

2 شريط 
عندما تقسم أحد األشياء بني شخصني، تكون القطع أكبر مقارنة بتقسيمها بني ثالثة أشخاص.  
الكل ُقطع إلى أجزاء أقل عدًدا لذا تكون األجزاء أكبر حجًما.  

يقوم املعلم مبا يلي: االستمرار في طرح أمثلة أخرى باالستعانة بأشرطة الكسور، إذا لزم األمر. االنتقال إلى النقطة التالية، إذا تبني أن 
التالميذ قد استوعبوا املفهوم.

3. يقول املعلم ما يلي: كيف نتعامل مع الكسور عندما ال نستعني بأشرطة الكسور؟ ماذا لو كنا نتحدث عن شيء ما مستدير 
1 )ثلث(؟ فلتلتفتوا وتتحدثوا إلى زمالئكم لتناقشوا لَم نعم أو لَم ال. فلترفعوا اإلبهام إلى 

3 1 )نصف( أكبر من 
2 كالبيتزا؟ فهل 

أعلى إذا كنتم ما زلتم تعتقدون ذلك ونزلوا اإلبهام إلى أسفل إذا كنتم ال تعتقدون ذلك. ضعوا إبهامكم على أحد اجلانبني في 
حالة عدم تأكدكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: إظهار أفكارهم برفع اإلبهام إلى أعلى.

يقول املعلم ما يلي: فلننشئ منوذج كسور جديًدا ونرى ماذا يحدث. انتقلوا إلى صفحة الدرس 74: التطبيق، اجلزء 1 في كتاب 
التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق".

يقوم املعلم مبا يلي: العمل مع التالميذ على حتديد كسور الوحدة وتسميتها مثلما حدث مع أشرطة الكسور. ينبغي للتالميذ تلوين مناذج 
الكسور بحيث يكون كل مقام كسر بلون مختلف ثم قص النماذج إلى أجزاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع املعلم إلنشاء مجموعة من مناذج الكسور املستديرة. كتابة أسمائهم أو األحرف األولى من 
أسمائهم على ظهر كل منوذج.

يقوم املعلم مبا يلي: بينما يعمل التالميذ، اطلب منهم وصف ماذا يحدث للشكل الهندسي الذي يقصونه حيث تصبح مقامات الكسور أكبر. 
ينبغي للتالميذ مالحظة أن األجزاء تصبح أصغر حجًما كلما كانت مقامات الكسر أكبر.

؟ أخبروني. 1
3 1 أكبر من 

2 1 )ثلث(. فهل ما زال 
3 1 )نصف( و 

2 يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى 

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر اإلجابات.

49الصف الثالث االبتدائي

الدرس 74: التطبيق، اجلزء األول
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1. يقول املعلم ما يلي: بدأنا اليوم بسؤال من "األسئلة األساسية" للتفكير فيه أثناء استكشافنا للكسور وال سيما كسور الوحدة. 
انتقلوا إلى صفحة الدرس 74: كراس الرياضيات، في كتاب التلميذ، واقرأوا "السؤال األساسي".

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "كراس الرياضيات" وقراءة "السؤال األساسي".

يقول املعلم ما يلي: تأملوا ما تعلمتم واكتبوا أفكاركم عن هذا السؤال في اإلطار. ميكنكم االستعانة بالكلمات والصور واألعداد أو 
األمثلة لشرح أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة إجابة للتلميح.

يقوم املعلم مبا يلي: جمع كتب التالميذ بنهاية الدرس لقراءة اإلجابات وتقييم مدى استيعابهم للعالقة بني مقام الكسر وحجم الكسر 
بالنسبة للكل.

53الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن الكسور اليوم، ثم اكتب إجابتك عن سؤال كراس الرياضيات التالي. 

الدرس 74: كراس الرياضيات

ما العالقة بني قيمة األجزاء الكسرية من قيمة املقام بالنسبة للكل؟ ميكنك االستعانة بكلمات وأعداد وصور وأمثلة لشرح أفكارك.  

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: ميكننا استخدام الرموز للمقارنة بني كسرين.

1 على السبورة.
3  > 1

2 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا كسر الوحدة األكبر.

. 1
2 يقوم التالميذ مبا يلي: رفع 

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا كسر الوحدة األصغر.

. 1
8 يقوم التالميذ مبا يلي: رفع 

4. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 74: "التطبيق"، اجلزء 2، والعمل مبفردكم 
حلل مسائل "التطبيق". كل مسألة هي مسألة مقارنة. استعينوا بنماذج الكسور املستديرة اجلديدة لديكم ملساعدتكم. وتذكروا، 
يطلب منا "السؤال األساسي" مالحظة العالقة بني مقام الكسر وحجم الكسر. إذا انتهيتم من حل هذه املسائل سريًعا، فحاولوا 

حل مسألة "التحدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة "التطبيق"، اجلزء 2. العمل على حل املسائل مبفردهم باالستعانة بنماذج 
الكسور الدائرية. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا العمل على حل مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء عملهم. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يواجهون صعوبة في مقارنة 
كسور الوحدة. ثم الطلب من التالميذ تبرير إجاباتهم وتوجيههم الستخدام مفردات الكسور: قد تتضمن األسئلة ما يلي:

  . 1
2 1 أصغر من 

4 اشرحوا كيف عرفتم أن 
؟ وملاذا تعتقدون ذلك؟   1

8 ، فهل سيكون أكبر أم أصغر من  1
10 إذا صنعنا منوذج من أجل 

يقول املعلم ما يلي: احتفظوا بكتاب التلميذ أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأمل".

51الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: حل املسائل التالية، باستخدام مناذج الكسور ملساعدتك.

الدرس 74: التطبيق، اجلزء الثاني

قارن كل كسرين، ثم ضع عالمة > أو < أو= في الدائرة.

11
26

11
42

11
63

11
33

11
23

11 صحيح
4

11
86

)1

)4

)7

)2

)5

)8

)3

)6

1 لتر )ل( من املاء لكي جتهز كمية كبيرة من الكعك. هل تستخدم رانيا كمية أكبر من الزيت أم من املاء؟ 
4 1 لتر )ل( من الزيت و 

9( حتتاج رانيا إلى 3
اشرح إجابتك باستخدام الصور واألعداد والكلمات. استخدم مناذج الكسور ملساعدتك. 

1 متر )م( للقاعدة. فأي قطعة من 
6

1 متر )م( للجزء العلوي و 
8 10( يحتاج أشرف إلى قطع بعض اخلشب من أجل أحد املشروعات. حيث يحتاج إلى 

اخلشب ستكون أكبر؟ اشرح إجابتك باستخدام الصور واألعداد والكلمات.

11
38
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نظرة عامة الدرس 75

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: في درس اليوم، يراجع التالميذ املفاهيم املتعلقة بالكتلة التي تعلموها في الصف الثاني االبتدائي. تعلم التالميذ ما يلي:اإلرشادات

ُيشار إلى وحدتي اجلرام والكيلوجرام غالًبا بـ"األوزان"، وهي في الواقع مقاييس للكتلة أو مقدار املادة في الشيء.  
"كتلة" الشيء متماثلة وال تتغير مهما تغّير مكان وجود الشيء؛ على سطح األرض أو على قمة جبٍل أو في قاع احمليط أو على القمر.  
ولكن "وزن" الشيء ميكن أن يختلف. فعلى سبيل املثال، للشيء وزن على القمر مختلف عن وزنه على األرض بسبب تأثير اجلاذبية   

األرضية.
ومبا أن التالميذ يقيسون كل األشياء هنا على األرض، فال بأس من استخدام كلمة وزن من وقٍت آلخر ملساعدتهم على بناء فهم   

للكتلة. ولكن، ذّكرهم بأن الكتلة والوزن ليسا متماثلني.

1. يقول املعلم ما يلي: في اجلزء اخلاص بـ "اربط" اليوم، سنراجع الكتلة. تعلمتم الكتلة في العام املاضي. ارفعوا أيديكم إلخباري 
مبا تتذكرونه عن الكتلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا لزم األمر، أخبرهم بالتعريف التالي:

الكتلة هي قياس مقدار املادة في الشيء. وعادة ما تقاس باجلرامات )جم( أو الكيلوجرامات )كجم(.

يقول املعلم ما يلي: ُتقاس الكتلة باجلرامات )جم( والكيلوجرامات )كجم(. لدي هنا شيء كتلته جرام واحد )ارفع الشيء(. ولدي 
هنا أيًضا شيء كتلته كيلوجرام )ارفع الشيء(. في نظام القياس املتري، نعلم أن هناك عالقة بني وحدات القياس التي تنطوي على 

مضاعفات العدد 10 و100 و1000. فعلى سبيل مثال، كيلوجرام واحد يساوي 1000 جرام.

املواد

يبدأ هذا الدرس مبراجعة سريعة ملفهوم الكتلة الذي 
ُدّرس بالصف الثاني االبتدائي مبا في ذلك اجلرامات 
والكيلوجرامات. وفي جزء "تعلّم"، يستكشف التالميذ 

كسور الوحدة حينما يكون الكل مجموعة بداًل من صورة. 
وهذا مفهوم جديد للتالميذ وهم يدرسون فكرة أن الكل 

ميكن أن يكون شيًئا مثل مستطيل أو دائرة، أو مجموعة 
من األشياء، وأن تلك اجملموعة من األشياء ميكن 

تقسيمها إلى أجزاء متساوية. كثيًرا ما يخلط التالميذ 
بني البسط واملقام لذا واصل التركيز على تطوير فهمهم. 
بالنسبة جلزء "تأّمل"، يضيف التالميذ إلى تعريف الكسر 
الذي كتبوه في الدرس 71 ويكتبوا التعريف في مفردات 

الرياضيات.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حتديد كسور الوحدة إلحدى اجملموعات.  
التوسع في التعريف األصلي للكسر.  

جّهز شيء يزن جراًما واحًدا وشيء آخر يزن كيلوجراًما. 
انظر جتهيز الفصل من أجل الدرس 75 لالطالع على 

أمثلة.
قبل الدرس، فّكر كيف ميكنك تقسيم التالميذ إلى 

مجموعات مكونة من تلميذين أو 3 أو 4 أو 6 أو 8 
تالميذ ملساعدة التالميذ على التفكير في كسور هذه 

اجملموعات. فعلى سبيل املثال، ميكنك طرح سؤال "ما 
الكسر الذي يعّبر عن اجملموعة التي ترتدي قميًصا بلون 

أحمر؟"بالنسبة جملموعة مكونة من 6 تالميذ.

جرام )جم(  
كيلوجرام )كجم(  
كتلة  
مجموعة  
واحد صحيح  
مراجعة مفردات الكسور السابقة   

عند احلاجة.

أقالم رصاص ألوان أو أقالم تلوين  
اخملطط الرئيس للكسور  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: نبدأ اليوم في النظر إلى الكسور بطريقة مختلفة حيث يكون الكل ليس شيًئا واحًدا بل مجموعة من 
األشياء. على سبيل املثال، ماذا عن كون الكل مجموعة من األشخاص؟ سأستدعي تلميذين إلى مقدمة الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ واحد من األوالد وتلميذة واحدة من البنات.

يقوم التالميذ مبا يلي: يتقدم التلميذان اللذان وقع عليهما االختيار إلى مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي: أصبح لدي مجموعة. وهذه املجموعة مكونة من تالميذ. وضحوا لي ما عدد التالميذ في مجموعتي 
باستخدام أصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع إصبعني.

يقول املعلم ما يلي: الكل هنا عبارة عن مجموعة من تلميذين. ما عدد التلميذات ضمن هذه املجموعة من التالميذ؟ ارفعوا 
أصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع إصبع واحد.

يقول املعلم ما يلي: في مجموعة الكل هذه، هناك تلميذة واحدة من تلميذين. كيف ميكنني كتابة ذلك بوصفه كسًرا؟ ارفعوا 
أيديكم إذا كنتم ترغبون في املجيء واملشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. تسجيل التلميذ الذي وقع عليه االختيار لإلجابة على السبورة أو طلب 
املساعدة من تلميذ آخر.

يقول املعلم ما يلي: تضم املجموعة جزأين. نصف مجموعتي من البنات والنصف اآلخر من األوالد. فلنكرر العملية مجدًدا 
مبجموعة جديدة.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار هذه العملية إما مبزيد من التالميذ أو الرسومات. ضمان أن كل مجموعة تضم عنصًرا واحًدا مختلًفا عن باقي 
العناصر. على سبيل املثال، ميكنك رسم 3 مربعات ودائرة واحدة وسؤال التالميذ ما الكسر الذي يعبر عن الدوائر في اجملموعة. الهدف 

الرئيس يتمثل في ضمان إمكانية حتديد التالميذ ملقام الكسر. ميكن أن تتضمن بعض األمثلة التي يشترك فيها التالميذ:

4 تالميذ في اجملموعة )تلميذة واحدة و3 تالميذ(. طرح سؤال ما الكسر الذي يعبر عن البنات.  
6 تالميذ في اجملموعة )جميع التالميذ تبدأ أسماؤهم بنفس احلرف ما عدا تلميًذا واحًدا(. طرح سؤال عن الكسر الذي يعبر عن   

االسم الذي ال يبدأ بـ _____.

في كل مرة، اجعل التالميذ يحددوا أواًل ما عدد األشياء في اجملموعة، ثم اجعل أحد التالميذ يكتب الكسر الذي يجيب عن السؤال. الحظ 
أنه حتى اآلن جميع هذه الكسور هي كسور وحدة. لدى أحد أعضاء اجملموعة شيء ما ال ميتلكه اآلخرون. وّجه التالميذ إلى معرفة الرابط 
بني كسور إحدى اجملموعات ومناذج الدوائر واألشرطة. واجعلهم يستكشفوا أكبر قدر ممكن من األمثلة حسب احلاجة لضمان استيعابهم 

للمفهوم. يعد هذا نشاًطا انتقالًيا رائًعا للقيام به عندما يكون لديك بضع دقائق وتريد أن جتعل التالميذ يفكرون في الكسور.

2. يقول املعلم ما يلي: ماذا إذا كانت املجموعة هي مجموعة مكونة من شيء ما مثل التفاح؟ يرجى فتح كتاب التلميذ على 
صفحة الدرس 75: التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق". 55الصف الثالث االبتدائي

الدرس 75: التطبيق

أ(

ب( استيقظت سارة ذات صباح ونظرت من نافذتها. ورأت 3 عصافير على السور؛ عصفوران كبيران وعصفور واحد صغير. فما الكسر الذي 
يعّبر عن العصفور الصغير؟  ارسم متثياًل لهذه القصة، ثم أجب عن السؤال.

اإلرشادات: انظر إلى الصور التالية وأجب عن األسئلة اخلاصة بكل مجموعة.

ما عدد احليوانات في اجملموعة؟ 

ما الكسر الذي يعّبر عن عدد القطط؟ 

 )1

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ يفتحون كتاب الرياضيات على صفحة الدرس 75: اربط. التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات وطلب 
البدء في العمل. عند االنتهاء، ميكن للتالميذ مقارنة إجاباتهم مع الزميل املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل على حتديد الوحدة الصحيحة للقياس في الكتب. ثم التحقق مع الزميل املجاور عند االنتهاء من 
ذلك. مشاركة اإلجابات مع بقية اجملموعات.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. من املهم مراجعة املفاهيم التي قد تدربنا عليها حتى تتذكرونها دائًما مثلما يفعل علماء 
الرياضيات. فلنستعد جلزء "تعّلم". الصف الثالث االبتدائي 54

اإلرشادات:  ضع دائرة حول وحدة الوزن الصحيحة للوزن التقريبي لألشياء التالية.

الدرس 75: اربط

 1( تزن علبة حبوب اإلفطار حوالي 
350 )جراًما / كيلوجراًما(.

 3( تزن البطاقة البريدية حوالي 
6 )جرامات / كيلوجرامات(.

 5( تزن الدراجة حوالي 
15 )جراًما / كيلوجراًما(.

 2( تزن البطيخة حوالي 
3 )جرامات / كيلوجرامات(.

 4( تزن القطة حوالي 
4 )جرامات / كيلوجرامات(.

 6( تزن الليمونة حوالي 
58 )جراًما / كيلوجراًما(.



الفصل 2 73

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: سترون مجموعة من التفاح في أعلى الصفحة. وضحوا لي كم عدد التفاحات في املجموعة باستخدام 
أصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع 6 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: وضحوا لي بأصابعكم عدد التفاحات احلمراء.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع إصبع واحد.

يقول املعلم ما يلي: ما الكسر الذي يعبر عن التفاحات احلمراء في هذه املجموعة؟ أخبروني.

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر اإلجابات. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أجابتهم مع تبريرها.

1 )سدس(. ينبغي لنا حتديد ما عدد األشياء أواًل في املجموعة 
6 يقول املعلم ما يلي: الكسر الذي يعبر عن التفاحات احلمراء هو 

1 )السدس( من الكل. في 
6 عند النظر في إحدى املجموعات. يوجد ما مجموعه 6 تفاحات. كل جزء من هذه املجموعة ميثل 

1 )اخلمس(. التفتوا إلى الزميل املجاور  ملناقشة ملا قد يعتقد 
5 بعض األحيان، يقول التالميذ إن التفاحة احلمراء متثل الـ 

1 )اخلمس( من هذه املجموعة. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة 
5 أحدهم أن التفاحة احلمراء متثل الـ 

أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار مع الزميل املجاور. رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين 
وقع عليهم االختيار أجابتهم مع تبريرها.

 مالحظة للمعلم: من املرجح أن تتضمن اإلجابات شيًئا ما مثل: "رأى التلميذ 5 تفاحات خضراء وتفاحة واحدة حمراء لذا أعتقد أنها 
1 )خمس( اجملموعة. وهو لم يحسب مجموع التفاحات أواًل ملعرفة مقام الكسر".

5

3. يقول املعلم ما يلي: من املهم دوًما حتديد مجموع األجزاء أواًل عند التعامل مع الكسور. فهذا الرقم يصبح مقام الكسر. 
لنأخذ مثااًل آخر مًعا. سأقرأ لكم مسألة كالمية، وسترسمون متثياًل لهذه املسألة ثم حتلونها. سأستدعي بعًضا منكم ملشاركة 

أفكاركم.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة املسألة "ب" بصوت مرتفع على التالميذ.

. توجه التالميذ الذين وقع عليهم االختيار إلى السبورة  1
3 يقوم التالميذ مبا يلي: رسم متثيل سريع للمسألة الكالمية وكتابة 

ورسم صورة للتعبير عن اإلجابة وشرح أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم التفكير. ستعملون على حل مسائل "التطبيق" في الوقت املتبقي من وقت جزئية "تعّلم".

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات وجعلهم يبدأون في العمل مبفردهم إلكمال النشاط. تشجيع التالميذ الذين ينتهون 
مبكًرا على محاولة حل مسائل "التحدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل على حل املسائل املوجودة في كتاب التلميذ. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا العمل على حل 
مسائل التحدي.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ملالحظة التالميذ أثناء عملهم. تقدمي املساعدة للتالميذ الذين يواجهون صعوبة ومالحظة َمن قد 
يحتاج إلى مزيد من الدعم في وقت آخر. عند اقتراب انتهاء اجلزء اخلاص بـ "تعلّم"، استخدم إشارة جذب االنتباه.
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1. يقول املعلم ما يلي: هناك تعريف أساسي كتبناه بعد الدرس 71 على مخططنا الرئيس للكسور. ولقد استكشفنا منذ ذلك 
احلني املزيد عن الكسور. التفتوا إلى الزميل املجاور  ملناقشة كيف ميكننا اإلضافة إلى هذا التعريف وجعله أكثر تفصياًل عن 

املقصود بالكسر. خالل بضع دقائق، ستشاركون أفكاركم مع زميلكم املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتدثوا إلى الزميل املجاور  عن كيفية حتسني تعريف الكسر.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مرور دقيقة إلى دقيقتني، استخدام عصّي األسماء الختيار التالميذ ملشاركة األفكار. ميكن أن تتضمن بعض 
اإلضافات:

للكسور بسط ومقام.  
كسور الوحدة بسطها 1.  
الكسور هي أجزاء من الكل.  
ميكن أن يكون الكل عنصًرا واحًدا أو مجموعة من العناصر.  
حدد مع جميع التالميذ ما يضاف للتعريف على اخملطط الرئيس.  

2. يقول املعلم ما يلي: متثل هذه أفكاًرا رائعة ميكننا إضافتها ملخططنا الرئيس لتذكيرنا مبا هي الكسور. سأضيف هذه األفكار 
إلى مخططنا الرئيس حتى نتمكن من الرجوع إليها بينما نواصل دراسة الكسور.  مهمتكم هي إضافة هذا التعريف إلى قسم 

مفردات الرياضيات في كتاب التلميذ لديكم.

يقوم املعلم مبا يلي: إضافة أفكار التالميذ إلى اخملطط الرئيس للكسور.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى قسم مفردات الرياضيات وكتابة تعريف الكسر.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. اطرحوا الليلة على والديكم أو على أحد األصدقاء سؤااًل عما يقصد بالكسر. ثم انظروا ما إذا 
توصلوا إلى تعريف مماثل لتعريفنا.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 76

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: ُيرجى فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 76: "اربط" وقراءة املسألة بأنفسكم. فكروا ما اإلرشادات

إذا كان ميكنكم معرفة ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح وما الذي أخطأ فيه، وملا قد ارتكب مثل هذا اخلطأ، ثم حلوا املسألة 
بأنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" وقراءة اإلرشادات بهدوء. ثم حتليل إجابة التلميذ لتحديد اخلطأ ثم العمل 
على تصحيحه.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ 3 إلى 5 دقائق للعمل على حل املسألة. متثل املسألة أحد األخطاء الشائعة التي يرتكبها التالميذ في 
طريقة حلهم عند التعامل مع الكسور. اطلب مشاركة التالميذ لطريقة احلل وأِدر مناقشة عن أهمية االنتباه إلى ما ُيطلب عند محاولة حل 

إحدى املسائل وماذا كان اخلطأ وكيف قاموا بتصحيحه. واسمح لهم أيًضا بشرح ما أصاب فيه التلميذ.

مالحظة للمعلم: يعّد حتليل األخطاء مهارة تفكير حاسوبي مهمة. تبني املشاركة في حتليل األخطاء مهارات التالميذ في حتليل طريقة حلهم 
اخلاصة والتحقق منها وتصويبها. كما يساعدهم على فهم أن ارتكاب األخطاء )وتصحيحها( جزء مهم من عملية التعلّم. إذ ميكن أن تساعد 

عملية حتليل األخطاء على حتديد ما يعرفه التلميذ وما ال يعرفه فيما يتعلق بإحدى املهارات أو أحد املفاهيم.
الصف الثالث االبتدائي 58

اإلرشادات: حلل إجابة التلميذ التالية، وحدد اخلطأ. ثم حل املسألة بنفسك. 

الدرس 76: اربط

ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل من الشكل؟ 

7
8

إجابة التلميذ: أعتقد أن الكسر هو 

ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
وما الذي أخطأ فيه؟ 

وملاذا ارتكب التلميذ هذا اخلطأ برأيك؟

حل املسألة بنفسك. 
اشرح أفكارك.

املواد

في هذا الدرس، يعمل التالميذ على فهم أن الكسور ال 
تعبر عن كميات باملقدار نفسه على الدوام. ويتحققون 

ليتعلموا أن الكمية التي مت التعبير عنها بكسر تعتمد على 
1 عن كمية 

4 حجم الكل. على سبيل املثال، ميكن أن يعبر 
مقدارها 5 إذا كان الكل يساوي 20 أو كمية مقدارها 1 

إذا كان الكل يساوي 4. ويبدأون مبسألة حتليل خطأ من 
األخطاء الشائعة التي ُترتكب عند التعامل مع الكسور 
وينتهون بتأمل ما تعلمونه لتطبيقه في سيناريو مسألة 

جديدة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
شرح ملا يهم حجم الكل عند املقارنة بني كسري   

وحدة.

مجموعة أشياء من عناصر متشابهة ولكن بأحجام 
مختلفة. ميكن أن تكون أشياء حقيقية أو صوًرا. مثال: 
أصناف غذائية أو لوازم مدرسية أو رسومات ألشكال 

هندسية. انظر جتهيزات املعلم للفصل للدرس 76 
للحصول على تعليمات مفصلة.

مجموعات  
األعداد الصحيحة  

مجموعات من األشياء للمقارنة بني   
األعداد الصحيحة والكسور

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقوم املعلم مبا يلي: أحضر األشياء التي جّمعتها.

يقول املعلم ما يلي: في حصص سابقة، استكشفنا كسور الوحدة وقارنا بينها عندما كان حجم الكل هو نفسه مثل دوائر وأشرطة 
الكسور التي صنعناها. ولكن هدف التعّلم لدينا اليوم هو شرح كيف ميكن أن يغير حجم الكل الكمية التي يعبر عنها أحد كسور 

الوحدة. لنلِق نظرة سريعة على بعض األشياء ملساعدتكم على تصور ما أعنيه.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض أول زوج من أزواج األشياء.

يقول املعلم ما يلي: لدي اثنان من _____ )اسم األشياء(. إذا قسمت كل منها بالنصف، فهل األنصاف تكون باحلجم نفسه؟ 
اهمسوا باإلجابة في أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس باإلجابة في أيديهم.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذ لتحديد الشيء الذي يحتوي على األنصاف األكبر.

يقول املعلم ما يلي: كيف ميكن أن يحدث ذلك إذا كان كالهما نصف الشيء؟ كيف ميكننا احلصول على نصف أكبر ونصف أصغر 
1 )نصف( الشيء على حٍد سواء؟

2 إذا كان يعبر كٌل منهما عن 

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في حوار مع املعلم وزمالء الفصل عن العالقة ما بني حجم الكسر وحجم الكل.

يقوم املعلم مبا يلي: تلخيص أفكار التالميذ، ثم تكرار التدريب عند تناول زوجني إضافيني من األشياء على األقل. تأكد من استخدام مجموعات 
.) 1
2 بدال من الشئ كامال في املقارنة. بالنسبة لبعض التالميذ، سيكون من املنطقي أكثر رؤية الكميات اخملتلفة ممثلة بنصف )

2. يقول املعلم ما يلي: واآلن حان دوركم للتطبيق على كسور من كل مبختلف األحجام. ُيرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة 
الدرس 76: "التطبيق". واقرأوا اإلرشادات بأنفسكم. إذا انتهيتم من حل هذه املسائل سريًعا، فيمكنكم محاولة حل مسائل 

"التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات وطلب البدء في العمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" وقراءة اإلرشادات بصمت. العمل مبفردهم على إكمال النشاط. ميكن 
للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا احملاولة في مسائل "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: مراقبة الفصل والتحقق من طريقة حل التالميذ للتأكد من أنهم يستوعبون املفهوم وميكنهم تطبيقه. العمل مع التالميذ 
إذا احتاج أي منهم إلى املزيد من التدريس على حدة. وإذا كانت الفكرة صعبة بالنسبة للفصل بأكمله، فيمكنك التوقف إلعطاء مزيد من 

األمثلة بأشياء إضافية أو العمل في صفحة "التطبيق" معهم. استخدم إشارة جذب االنتباه في نهاية اجلزء اخلاص بـ "تعلّم".

يقول املعلم ما يلي: احتفظوا بكتاب التلميذ أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأمل".

59الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: اقرأ كل مسألة بعناية. اكتب إجابتك واشرح أفكارك.

ب.أ.

الدرس 76: التطبيق

1 الفطيرة "ب". ما الفطيرة التي ينبغي لكمال 
2 1 الفطيرة "أ" أو 

2 1( يحب كمال تناول الفطائر كثيًرا. أخبره صديقه أن بإمكانه احلصول إما على 
اختيارها إذا أراد تناول كمية أكبر من الفطائر؟ اشرح إجابتك. 

2( إذا ُطلب منك أن تختار نصف سلة معاذ أو نصف سلة معاذ لتحصل على أكبر عدد من الثمرات فأيهما تختار؟ اشرح إجابتك. 

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: تأملوا للحظة في النشاط الذي قمتم بإكماله للتو. فكروا فيما تعلمتموه عن الكسور وعالقتها بالكل.

يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ ينتقلون إلى صفحة الدرس 76 بعد مرور دقيقة تقريًبا: كراس الرياضيات وقراءة سؤال الكراس.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة كراس الرياضيات وقراءة السؤال. العمل كل مبفرده لإلجابة عن السؤال.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ 3 أو 5 دقائق لإلجابة عن التلميح. جمع كراسات الرياضيات لقراءة إجابات التالميذ الحًقا. وتدوين 
مالحظات عن التالميذ الذين يحتاجون إلى املزيد من التدريس ودعم فهم العالقة بني حجم الكل والكمية التي يعبر عنها بواسطة كسر الكل.

2. يقول املعلم ما يلي: فكروا سريًعا فيما ميكنكم فعله في حال أنكم ما زلتم مشوشني بشأن مفهوم الرياضيات الذي قمتم 
بدراسته اليوم. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تستطيعون التفكير في طريقة لكي تكونوا مسؤولني عن تعلمكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي ملشاركة أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء العديد من التالميذ للمشاركة. تتضمن اإلجابات املمكنة:

ميكنني طلب املزيد من املساعدة من املعلم.  
ميكنني طلب شرح ما تعلمناه بطريقة مختلفة من أحد األصدقاء.  
ميكنني التحدث مع والدي عن الكسور.  
ميكنني طلب املزيد من املسائل.  
ميكنني العثور على مصادر ملساعدتي على تعزيز فهمي.  

يقول املعلم ما يلي: إنها أفكار ممتازة. أحسنتم صنًعا اليوم. سأجمع كتبكم اليوم.

61الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن الكسور اليوم، ثم اكتب إجابتك عن سؤال كراس الرياضيات التالي. 

الدرس 76: كراس الرياضيات

1 قالب الكيك 
1 قالب الكيك بالشوكوالتة و 3

أعّد صديقاك قالبي تورتة مقاسهما مختلف. أحدهما بالشوكوالتة واآلخر بالفانيليا. إذا تناولت 3
1 لكل قالب. 

1 متساٍو لكال القالبني؟ ارسم صورة متثل املسألة واشرح الفرق في مقدار الـ 3
بالفانيليا، فهل سيكون مقدار الـ 3

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 77

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 77: اربط. يرجى رفع أيديكم إذا كنتم ترغبون في اإلرشادات

قراءة املسألة الكالمية على الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط". رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقرأ التلميذ الذي وقع عليه االختيار مسألة 
"اربط" بصوت مرتفع.

يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ يعملون مبفردهم حلل مسألة "اربط"، وتذكيرهم برسم صورة لعرض أفكارهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم حلل املسألة.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ 3 إلى 5 دقائق إليجاد حل للمسألة، ثم مناقشة طريقة احلل على مستوى الفصل. طلب الرسم من أحد 
التالميذ للتعبير عن أفكاره على السبورة. التأكد من أن التالميذ يفهمون أن رسم مستطيلني متساويني لهذه الصورة وتقسيمها إلى أثالث 

وأرباع أمر مهم.

مالحظة للمعلم: لقد أجرى التالميذ حوارات عما يحدث حلجم كسر الوحدة وهم يقسمون الكل لقطع أصغر فأصغر. ميكن لبعض التالميذ 
تذكر هذا املفهوم ومناقشته فيما يتعلق بقطعة حلوى.

الصف الثالث االبتدائي 62

اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية ثم أجب عنها. عبر عن أفكارك بالكلمات والصور واألعداد واألمثلة.  

الدرس 77: اربط

1 قطعة احللوى؟ 
4 1 أم 

يريد أحد أصدقائك مشاركة قطعة حلوى معك. فهل تفضل احلصول على 3

1
3

1
3

1
3

1
4

1
4

1
4

1
4

املواد

في هذا الدرس، يستكشف التالميذ العالقة بني األعداد 
الصحيحة واألجزاء الكسرية التي تتكون منها. وهم 
يواجهون التحدي في التفكير في كيف ميكن للواحد 

الصحيح أن يتم التعبير عنه بوصفه كسًرا. كما يدرسون 
مجموعة متنوعة من األشكال الهندسية لتحديد ما عدد 

األجزاء الكسرية التي يتكون منها الواحد الصحيح وتعلُّم 
أن ذلك يعتمد على العدد اإلجمالي لألجزاء الكسرية. ثم 

يطبقون هذه املهارة اجلديدة حلل مسائل كالمية.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
التعبير عن واحد صحيح ككسر.  
شرح كيفية كتابة واحد صحيح ككسر.  

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

مراجعة مفردات الكسور عند احلاجة.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقوم املعلم مبا يلي: رسم الصور التالية على السبورة، مع التأكد من أن املستطيالت باحلجم نفسه.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: يتمثل هدف التعّلم لدينا اليوم في فهم وكتابة الواحد الصحيح باعتباره كسًرا.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ إلى للنظر إلى املستطيلني على السبورة وحتديد أي منها ملون للتعبير عن الواحد الصحيح. ثم جعل 
التالميذ املتطوعني يحددون ما مجموع عدد األجزاء في كل مستطيل.

يقول املعلم ما يلي: ما الكسر الذي يتم التعبير عنه في هذين املستطيلني على حد سواء؟

1 في كل قسم من كل مستطيل.
4 يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء التالميذ لإلجابة وشرح أفكارهم. ثم كتابة 

1 )ربع( من الواحد الصحيح، فما عدد كسور الوحدة التي يتكون منها الواحد 
4 يقول املعلم ما يلي: إذا كان كل قسم يعبر عن 

الصحيح؟ أخبروا زمالءكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة إجاباتهم مع زمالئهم املجاورين.

44 حتت املستطيل املظلل بالكامل. يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء التالميذ حتى تتم مشاركة اإلجابة الصحيحة )4(. كتابة 

ثم رسم ما يلي على السبورة:

1 في كل قسم.
3 جعل التالميذ يحددون ما الكسر الذي يتم التعبير عنه بواسطة كل قسم من املستطيل، ثم كتابة 

2. يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون ما عدد األثالث املطلوبة للحصول على مستطيل كامل. من ميكنه كتابة 
الكسر الذي يعبر عن الواحد الصحيح؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار اإلجابات ويكتبون الكسر 
ويشرحون أفكارهم.

3 يعبر عن املستطيل بأكمله أو واحد صحيح.
3

يقوم املعلم مبا يلي: إذا لزم األمر، توجيه تفكير التالميذ ملساعدتهم على فهم أن 

يقول املعلم ما يلي: فكروا اليوم فيما قد تعلمناه حتى اآلن. هل تتوقعون ما عدد األسداس التي تكون واحًدا صحيًحا؟ ارفعوا 
أيديكم إذا كنتم تعرفون اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم وتفسيراتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: قد يكون بعض التالميذ ما زالوا يعملون على فهم كيف ميكن التعبير عن واحد صحيح ككسر. ولكن إذا تبني أن 
التالميذ ميكنهم إدراك املفهوم بسهولة، فاطرح مزيًدا من األسئلة عليهم والتي تتجاوز ما تعلموه في الصف الثالث االبتدائي. على سبيل 

املثال، أسأل ما عدد األجزاء من عشرة واألجزاء من عشرين وهكذا التي تكون واحًدا صحيًحا.

3. يقول املعلم ما يلي: ُيرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 77: "التطبيق". وابدأوا في احلل. إذا انتهيتم من حل هذه 
املسائل سريًعا، فحاولوا حل مسائل التحدي. سأجتول بينكم ملعرفة إذا كان أحد منكم يحتاج إلى مساعدة.
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63الصف الثالث االبتدائي

الدرس 77: التطبيق
اإلرشادات: اقرأ اإلرشادات لكل شكل هندسي. ثم أِجب عن كل سؤال مما يلي. 

1( اكتب كسور الوحدة في كل جزء من هذا املستطيل. ما عدد األنصاف 
التي تكّون واحًدا صحيًحا؟ 

2( اكتب كسور الوحدة في كل جزء من هذه الدائرة. ما عدد األثالث 
التي تكّون واحًدا صحيًحا؟ 

3( اكتب كسور الوحدة في كل جزء من هذا املثلث. ما عدد األرباع 
التي تكّون واحًدا صحيًحا؟ 

التحدي: 

1( ما عدد أفراد أسرتك؟ قم بتمثيل كل فرد من أفراد أسرتك بوصفه كسر، وعبر عن األسرة بأكملها بكسر. 

2( اشترى وجدي كرتونة كاملة حتتوي على 12 بيضة. ما الكسر الذي متثله كل بيضة في الكرتونة؟ ثم عبر عن كرتونة البيض بأكملها بكسر. 
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1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 77: كّراس الرياضيات، وقراءة السؤال املوجود فيه بصمت. 
ومبجرد فهم التالميذ للسؤال، جعلهم يبدأون في العمل منفردين لكتابة إجابتهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "كراس الرياضيات" واإلجابة عن السؤال.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ 3 أو 5 دقائق لإلجابة عن التلميح. جمع كراسات الرياضيات لقراءة إجابات التالميذ الحًقا. تدوين 
مالحظات عن التالميذ الذين هم بحاجة إلى املزيد من التدريس ودعم فهم كيفية التعبير عن واحد صحيح باعتباره كسًرا.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا في توسيع مدارككم عند التفكير في الكسور واألعداد الصحيحة اليوم. سأجمع كتب التالميذ 
منكم.

الصف الثالث االبتدائي 64

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن الكسور اليوم، ثم اكتب إجابتك عن سؤال كراس الرياضيات التالي. 

الدرس 77: كراس الرياضيات

ما معنى "واحد صحيح" باستخدام الكسور؟ عّبر عن أفكارك بالكلمات والصور واألعداد واألمثلة.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" والعمل مبفردهم إلكمال النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل والتحقق من فهم التالميذ. تقدمي املساعدة للتالميذ الذين يواجهون صعوبات. إذا احتاج العديد 
من التالميذ إلى املزيد من الدعم، فيراعي ضمهم في مجموعة صغيرة ملساعدتهم في حل نشاط التعلّم. مالحظة من ميكنه االنتهاء من 
إيجاد طريقة احلل هذه سريًعا دون االستعانة بالنماذج ومن يتطلب مزيًدا من الوقت. استخدام إشارة جذب االنتباه في نهاية اجلزء 

اخلاص بـ "تعلّم".

يقول املعلم ما يلي: يرجى إبقاء كتاب التلميذ للجزء اخلاص بتأّمل.
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نظرة عامة الدرس 78

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ يفتحون كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 78: "اربط" وقراءة اإلرشادات. مبجرد فهم اإلرشادات

التالميذ لإلرشادات، يُطلب منهم بدء العمل على احلل. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا حل أكثر من خمس مسائل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" وحل ما ال يقل عن خمس مسائل مراجعة قسمة.

يقوم املعلم مبا يلي: مناقشة اإلجابات مع التالميذ عند تبقي بضع دقائق من وقت جزئية "اربط". وتشجيع التالميذ على تصحيح األخطاء.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. يرجى إبقاء كتاب التلميذ للجزء اخلاص بـ "تعّلم". 

65الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: اختر خمس مسائل من املسائل التالية لكي حتلها. ثم اشرح طريقة احلل أسفل كل مسألة. 

الدرس 78: اربط

5 ÷ 409 ÷ 814 ÷ 24

6 ÷ 363 ÷ 213 ÷ 18

6 ÷ 125 ÷ 258 ÷ 80

7 ÷ 4910 ÷ 1008 ÷ 56

2 ÷ 1010 ÷ 602 ÷ 22

املواد

في هذا الدرس، يبدأ التالميذ مبراجعة مسائل القسمة. 
وهذا يساعدهم على االستعداد للدرس والذي يركز على 

العالقة بني الكسور والقسمة. وسوف يشرحون هذه 
العالقة بالربط مباشرة بني النماذج والكسر ومسألة 

القسمة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
دراسة العالقة بني الكسور والقسمة باستخدام   

النماذج.

حتضير مجموعة مكونة من 24 عنصر عد لكل تلميذ.

تقسيم  
القسمة  

مجموعات مكونة من 24 عنصر عد   
)مجموعة واحدة لكل تلميذ(

دوائر و/أو أشرطة كسور  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقول املعلم ما يلي: هدفنا في التعّلم اليوم هو دراسة العالقة بني الكسور والقسمة. فلنبدأ بالنظر إلى كلمة "تقسيم". التفتوا 
وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين واشرحوا ما املقصود "بالتقسيم".

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم مع زمالئهم.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ دقيقة إلى دقيقتني للمناقشة ثم اختيار العديد من التالميذ للمشاركة مع الفصل. ينبغي لهم فهم أن 
التقسيم يعني التجزئة إلى أجزاء متساوية.

يقول املعلم ما يلي: كيف ميكن للكسور والقسمة أن يكونا مترابطني؟ عندما تستطيعون اإلجابة، ارفعوا اإلبهام إلى أعلى.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم.

2. يقوم املعلم مبا يلي: تسجيل أفكار التالميذ. تأكد من أن التالميذ يفهمون أن كالً من القسمة والكسور يتضمن تقسيم األعداد 
الصحيحة إلى أجزاء متساوية. ثم ارسم ما يلي على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: هذا املستطيل مقسم إلى نصفني.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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1 على السبورة في كل قسم. ثم رسم مستطيل آخر على السبورة.
2 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم تستطيعون أن تبينوا لنا كيفية تقسيم هذا املستطيل إلى 4 أجزاء متساوية وإخبارنا 
عن الكسر الذي يعبر عن كل جزء؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقسم التلميذ الذين وقع عليه االختيار املستطيل إلى 4 أجزاء متساوية 
ويكتب الكسر على األجزاء.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار هذه العملية لضمان معرفة التالميذ بالرابط بني تقسيم أحد األشكال الهندسية إلى أجزاء متساوية وأسماء 
الكسور، إذا لزم األمر. ثم استدعاء عدد زوجي من التالميذ إلى مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي: وهذه املجموعة مكونة من تالميذ. ماذا لو أردت تقسيم هذه املجموعة بالنصف؟ ما عدد التالميذ الذي 
سيكون في كل جزء كسري؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تفكرون في استراتيجية ميكننا اتباعها حلل هذه املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار استراتيجياتهم في احلل.

مالحظة للمعلم: قد يستعني بعض التالميذ بحقائق القسمة بينما قد يقسم اآلخرون التالميذ بجعلهم يتحركون فعلًيا.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية ملساعدة التالميذ على فهم الرابط بني القسمة والكسور، إذا لزم األمر. ثم توزيع مجموعات من عناصر 
العد على كل تلميذ. جعل التالميذ يخرجون دوائر أو أشرطة الكسور.

3. يقول املعلم ما يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 78: التطبيق وعد 8 عناصر عد. سنبدأ باملسألة "أ" مًعا.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وعد 8 عناصر عد.

يقول املعلم ما يلي: واآلن، يطلب منكم السؤال تقسيم عناصر العد الثمانية إلى أرباع. أخرجوا أشرطة األرباع أو دائرة األرباع 
( األربع بالترتيب لتكوين الشريط بأكمله. 1

4
لديكم. إذا كنتم تستخدمون أشرطتكم، فضعوا أجزاء األرباع )

يقوم التالميذ مبا يلي: إخراج مناذج الكسور املطلوبة واالستعداد حلل املسألة مع املعلم.

يقول املعلم ما يلي: نود أن نعرف ما عدد عناصر العد التي ستكون في كل ربع من هذه األرباع. التفتوا إلى الزميل املجاور  
وقرروا إذا كان بإمكانكم استخدام أي استراتيجية من أجل االستعانة بنماذج الكسور ملساعدتكم على حل املسألة. عندما تكونون 

مستعدين، ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم لتقرير إحدى استراتيجيات القسمة. ثم رفع أيديهم عند االستعداد. يشارك 
التالميذ الذين وقع عليهم االختيار االستراتيجيات ويشرحون أفكارهم.

 ) 1
4 يقوم املعلم مبا يلي: إذا لم يحدد التالميذ إحدى االستراتيجيات الفعالة، فقم بنمذجة كيف ميكنهم االستعانة بدائرة أو أشرطة األرباع )

لكي تُقسم عناصر العد بالتساوي. انظر إلى األمثلة باألسفل.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، ميكننا رسم صورة لبيان ما قمنا بفعله وكتابة حلنا. عندما قسمنا 8 عناصر العد لدينا إلى أربعة أجزاء 
متساوية، فما عدد عناصر العد التي كانت في كل ربع؟ أخبروني.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول اإلجابة.

4. يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. يرجى العمل مبفردكم حلل املسائل من 1 إلى 3. إذا انتهيتم من حل هذه املسائل سريًعا، 
ميكنكم حتدي أنفسكم ومحاولة كتابة مسألة مماثلة وحّلها.

إذا قسمت 24 عنصر عّد إلى أثمان، فكل ثمن يساوي _____ من عناصر العد.

إذا قسمت 8 عناصر عّد إلى أرباع، فكل ربع يساوي _____ من عناصر العد.

إذا قسمت 16 عنصر عّد إلى نصفني، فكل نصف يساوي _____ من عناصر العد.

الصف الثالث االبتدائي 66

اإلرشادات: أقرأ املسائل التالية وحلها باستخدام عناصر العد واألشرطة الكسرية أو دائرة الكسور. ارسم صورة توضح طريقة حلك، ثم 
أكمل اجُلملة أسفل كل صورة.

الدرس 78: التطبيق

أ( قّسم 8 عناصر عّد إلى أرباع. 

1 العدد 16؟ 
2

1( كم يساوي 

2( قّسم 24 عنصر عّد إلى أثمان. ما عدد عناصر العد التي ستكون في كل كسر وحدة؟ 
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يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم إلكمال نشاط التعلّم. وميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا احملاولة في مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومراقبة التالميذ وهم يعملون. حتديد التالميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من التدريس. مراعاة تكوين 
ثنائيات من التالميذ مع أحد التالميذ الذي ميكنه مساعدتهم على استيعاب املفهوم وإكمال العمل على إيجاد طريقة احلل. وحني تتبقى بضع 

دقائق في اجلزء اخلاص بـ "تعلم"، استخدم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم يا تالميذي األعزاء. من فضلكم التفتوا إلى الزميل املجاور وقارنوا إجاباتكم. إذا لم تتفقوا على شيء 
ما، فلتتناقشوا في األمر. وإذا لم تستطيعوا التوصل إلى اتفاق، فارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة اإلجابات مع الزميل املجاور  والعمل على العثور على اإلجابات التي ال تتطابق.

يقول املعلم ما يلي: الرجاء وضع كتاب التلميذ في مكانه املخصص واالستعداد للجزء اخلاص بـ "تأّمل".

1. يقول املعلم ما يلي: ناقشنا اليوم العالقة بني الكسور والقسمة. تأملوا ملدة دقيقة واحدة فيما قمتم بتعلمه اليوم. عندما 
أعطيكم إشارة، شاركوا ما قمتم بتعلمه مع الزميل املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير بهدوء ملدة دقيقة واحدة فيما تعلموه، ثم التحدث إلى زميل بعد مرور دقيقة واحدة عن ذلك.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ دقيقة إلى دقيقتني للتحدث إلى زمالئهم. ثم استدعاء العديد منهم ملناقشة ما تعلموه مع الفصل. 
احرص على تدوين مالحظات عن املفاهيم اخلطأ ومساعدة التالميذ على تصويبها قبل االنتقال للنقطة التالية. مع مراعاة طلب املساعدة من 

تالميذ آخرين.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم عند التعامل مع الكسور واالعتماد على أنفسكم في التفكير. ضعوا األدوات في أماكنها.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 79

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1 )النصف( دائما عن نفس الكمية ؟ فكروا قلياًل، اإلرشادات

2 1. يقول املعلم ما يلي: لدي سؤال يحتاج إلى التفكير منكم اليوم: هل يعبر الـ 
ثم حتدثوا إلى زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير بهدوء في السؤال ثم مشاركة أفكارهم مع زمالئهم.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مرور حوالي دقيقتني، استدعاء العديد من التالميذ للمشاركة. قد تتضمن إجابات التالميذ املمكنة ما يلي:

ال تكون األنصاف هي نفسها إذا كان الواحد الصحيح )الكل( أكبر من اآلخر.  
1 )نصف( الفصل يختلف إذا كان الفصل   

2 ال تكون األنصاف هي نفسها إذا كانت مجموعة أكبر من األخرى )على سبيل املثال، 
األول يضم 20 تلميًذا والفصل اآلخر يضم 40 تلميًذا(.

ينبغي للتالميذ إدراك ذلك، فبخالف األعداد الصحيحة، يعتمد حجم الكسر على قيمة الكل الذي يصفه أو اجملموعة التي يصفها.

يقول املعلم ما يلي: من املمتع دوًما سماع أفكاركم الرياضية.

املواد

في هذا الدرس، يستكشف التالميذ املزيد عن العالقة 
بني الكسور والقسمة من خالل النظر إلى مجموعات 

تشّكل واحًدا صحيًحا. سيدرسون كيفية تقسيم إحدى 
اجملموعات إلى كسور وحتديد عدد األجزاء املكونة 

للمجموعة في كل كسر. يتم ذلك باالستعانة بالنماذج 
ملساعدتهم على دعم عملية التعلم بوسائل دعم مجسوسة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
تقسيم مجموعة إلى أجزاء متساوية.  
حتديد الكمية في كل جزء كسري من اجملموعة.  
شرح العالقة بني الكسور والقسمة.  

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

مراجعة مفردات الكسور عند احلاجة.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقول املعلم ما يلي: يتمثل هدفكم اليوم في القدرة على شرح الرابط بني الكسور والقسمة. وهذا أيًضا هو "السؤال األساسي" 
اليوم: كيف ميكن للكسور والقسمة أن يكونا متصلني؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تستطيعون تذكر كيف بدأنا إجابة هذا السؤال في 

درس الرياضيات األخير عندما استعنا بعناصر العد ومناذج الكسور.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار تفسيراتهم.

مالحظة للمعلم: ينبغي للتالميذ مالحظة أنهم استعانوا بنماذج الكسور لتقسيم عناصر العد إلى مجموعات متساوية لتحديد ما عدد عناصر 
العد في كل جزء كسري من الكل. ينبغي لهم أن يستطيعوا شرح هذا بأسلوبهم اخلاص وتقدمي أحد األمثلة.

يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات األخير، حتّدثنا عن األشياء التي متثل الكل. فلننظر إلى املجموعات الستكشاف املزيد 
عن هذه العالقة.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقوم املعلم مبا يلي: ارسم 8 نقاط على السبورة كما يلي.

اجعل التالميذ يناقشوا كيف ميكنهم تقسيم النقاط إلى مجموعات متساوية. وارسم دائرة حول مجموعات النقاط كما يقوم التالميذ 
بالتوضيح. ميكن لبعض التالميذ تقسيم النقاط إلى مجموعتني مكونة من 4 نقاط بينما قد يقسمها اآلخرون إلى 4 مجموعات مكونة من 

نقطتني أو 8 مجموعات مكونة من نقطة واحدة.

 لكل طريقة، اسأل ما الكسر الذي تعبر عنه  كل دائرة وما عدد النقاط في كل دائرة. على سبيل املثال، في الصورة باألسفل، مت تقسيم 
النقاط إلى مجموعتني مكونة من 4 نقاط.

اسألهم:
ما الكسر الذي يتم التعبير عنه هنا؟ مجموعة مكونة من 8 نقاط مت تقسيمها إلى _____. )نصفني(  
ما عدد النقاط املوجودة في كل نصف؟ )4(  
لذا ما نصف 8؟ )4(  
ما ناجت قسمة 8 على 2؟ )4(  

2. يقول املعلم ما يلي: اآلن، فلنؤلف قصة تتطابق مع الـ 8 نقاط هذه. إنها مجموعة تشكل واحًدا صحيًحا. لقد خبزت كمية من 
قطع اخلبز. إذا وزعتها بالتساوي بني 4 أصدقاء، فما عدد قطع اخلبز التي يحصل عليها كل صديق، وما الكسر الذي يعبر عما 

يحصل عليه كل منهم؟ أخبروا زمالءكم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة األسئلة على السبورة.

ما كسر الكل الذي سيحصل عليه كل صديق؟  
ما عدد قطع اخلبز التي سيحصل عليها كل واحد منهم؟  
8 ÷ 4 = _____؟  

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم لإلجابة عن األسئلة.

1 )ربع( الكمية 
4 يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء العديد من التالميذ ملشاركة أفكارهم. ينبغي للتالميذ معرفة أن كل صديق سيحصل على 

1 على السبورة. إذا فهم التالميذ ذلك، فانتقل إلى نشاط "التطبيق". إذا لم يفهموا، فكرر العملية السابقة 
4 الكاملة من قطع اخلبز. كتابة 

1 )ثمن(.
8

بتجزئة كل كمية من قطع اخلبز بني 8 أصدقاء حيث يحصل كل منهم على 

3. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 79: "التطبيق" واقرأوا اإلرشادات بهدوء.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات. ميكن جلميع التالميذ البدء بالعمل مبفردهم إلكمال 
نشاط التعلّم عند فهمهم لإلرشادات.

يقوم املعلم مبا يلي: مراقبة التالميذ وهم يعملون على إكمال النشاط. قد يجد بعض التالميذ صعوبة في التعامل مع األدوات احملسوسة 
لتمثيل العديد من األرقام. مراعاة تكوين ثنائيات من التالميذ لهذا النشاط حتى يتمكنوا من دعم بعضهم البعض وتأكيد أفكارهم أو 

تصويبها. استخدام إشارة جذب االنتباه في نهاية اجلزء اخلاص بـ "تعلّم".

يقول املعلم ما يلي: يرجى إبقاء كتبكم أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأمل".
الصف الثالث االبتدائي 68

اإلرشادات: اقرأ املسائل التالية، ثم اشرح طريقة حلك وإجاباتك. 

الدرس 79: التطبيق

يريد محمد أن يوزع 12 تفاحة على أصدقائه. 

1( إذا ُقّسمت التفاحات بالتساوي بني صديقني، فما عدد التفاحات التي يحصل عليها كل صديق؟ ما الكسر الذي يعبر عما سيحصل عليه كل منهما؟ 

2( لو ُقّسمت التفاحات بالتساوي بني 3 أصدقاء فما عدد التفاحات الذي سيحصل عليها كل صديق؟ ما الكسر الذي يعبر عما سيحصل عليه كل 
منهم؟ 

3( لو ُقّسمت التفاحات بالتساوي بني 4 أصدقاء فما عدد التفاحات الذي سيحصل عليه كل صديق؟ ما الكسر الذي يعبر عما سيحصل عليه كل 
منهم؟ 
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1. يقول املعلم ما يلي: الرجاء، انتقلوا إلى الصفحة 79: كراس الرياضيات، واقرأوا السؤال بأنفسكم. سأدعو أحدكم ليقرأ السؤال 
بصوٍت مرتفع.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "كراس الرياضيات" وقراءة السؤال بصمت. يقرأ التلميذ الذي وقع عليه االختيار 
السؤال بصوٍت مرتفع. ثم يعمل التالميذ مبفردهم لإلجابة عن السؤال وشرح أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ 3 أو 5 دقائق لإلجابة عن التلميح. جمع كراسات الرياضيات لقراءة إجابات التالميذ الحًقا. تدوين 
مالحظات عن التالميذ الذين هم بحاجة إلى مزيد من التدريس والدعم لشرح العالقة بني الكسور والقسمة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم حينما تعاملتم مع مفاهيم كسور صعبة. أنتم حترزون تقدًما في التعّلم وأنا معجب 
مبثابرتكم عندما يتعلق األمر باملسائل التي تتسم بالصعوبة. سأجمع كتب التالميذ منكم.

الصف الثالث االبتدائي 70

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن الكسور اليوم، ثم اكتب إجابتك عن سؤال كراس الرياضيات التالي. 

الدرس 79: كراس الرياضيات

اشرح العالقة بني الكسور والقسمة. عبر عن أفكارك بالكلمات والصور واألعداد واألمثلة.   

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 80

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: في مسألة "اربط" اليوم، يطبق التالميذ فهمهم للكسور والوقت حلل إحدى املسائل. وهي مهمة تتسم بالصعوبة، لذا قدم اإلرشادات

الدعم عند احلاجة. وشجع التالميذ على مساعدة بعضهم البعض.

1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ أن يفتحوا كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 80: اربط. واختر تلميًذا متطوًعا لقراءة 
املسألة بصوتٍ مرتفع. امنح التالميذ 3 إلى 5 دقائق للعمل على حل املسألة. ثم استدِع العديد من التالميذ ملشاركة طريقة حلهم مع 

الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم حلل مسألة "اربط". يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار اإلجابات ويشرحون 
أفكارهم أمام الفصل. 71الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية، ثم اشرح طريقة حلك واكتب إجاباتك. 

الدرس 80: اربط

1 ساعة لتصل إلى بيت أميرة. بينما يستغرق سير هبة وأميرة مًعا إلى 
2 تذهب هبة وأميرة إلى املدرسة سيًرا على األقدام مًعا. يستغرق سير هبة 

1 ساعة. ما مجموع عدد الدقائق التي يستغرقها سير هبة للمدرسة؟ ميكنك االستعانة بالكلمات والصور واألعداد واألمثلة حلل املسألة 
4 املدرسة 

وشرح أفكارك.   

املواد

في هذا الدرس، يراجع التالميذ مفاهيم الكسور 
التي قاموا بتعلمها حتى اآلن. ميكنهم إنشاء مناذج 

ملساعدتهم على مقارنة سيناريوهات من الواقع حلجم 
الكسر باإلجابة عن أسئلة في لعبة تسمى "هل تفضل 

احلصول؟".

سيقوم التالميذ مبا يلي:
التبرير املنطقي الستخدام الكسور في تطبيقات   

من الواقع.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

مراجعة مفردات الكسور عند احلاجة.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقول املعلم ما يلي: يتمثل هدفنا في التعّلم اليوم في االستعانة بالكسور حلل أنواع من املسائل احلياتية. ستقومون بهذا في 
كتاب التلميذ لديكم حيث تلعبون لعبة تسمى "هل تفضل احلصول؟".

يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ ينتقلون إلى صفحة الدرس 80: "التطبيق"، وقراءة اإلرشادات واملسألة األولى بصمت. استدعاء تلميذ 
متطوع لقراءة اإلرشادات واملسألة األولى بصوٍت مرتفع. ثم جعل التالميذ يعملون مع الزميل املجاور حلل املسألة األولى.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات. والعمل مع الزميل املجاور حلل املسألة "أ".

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ 3 إلى 5 دقائق، ثم طلب رفع أيديهم ومشاركة أفكارهم مع الفصل بأكمله. وإما السماح لهم برسم 
مناذج على السبورة أو االستعانة بنماذج الكسور لكتابة أفكارهم. فيما يلي مثال توضيحي.

الصف الثالث االبتدائي 72

اإلرشادات: أجب عن كل سؤال من األسئلة التالية. ارسم منوذًجا لشرح أفكارك.

الدرس 80: التطبيق

1 قالب شوكوالتة من خالل النموذجني املرسومني أدناه.
4 1 أم 

أ( هل تفضل احلصول على 3

1 بيتزا؟
4 1 أم 

2 1( هل تفضل احلصول على 

1 زجاجة عصير؟
8 1 أم 

6 2( هل تفضل احلصول على 

1 كيس حلوى؟
6 1 أم 

4 3( هل تفضل احلصول على 

1
3

1
3

1
3

1
4

1
4

1
4

1
4

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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إذا كان التالميذ مستعدين، فيمكنهم االستمرار في العمل على حل املسائل إما مبفردهم أو مع الزميل املجاور. تشجيع التالميذ الذين 
ينتهون مبكًرا على محاولة حل مسائل "التحدي". إذا احتاجوا إلى املزيد من النمذجة، فيمكن االستمرار في حل املسألة الثانية سوًيا مع 
الفصل بأكمله. قد يقرر التالميذ أال يختاروا الكمية األكبر للعنصر، وهذا أمر جيد طاملا ميكنهم شرح أفكارهم. على سبيل املثال، أفضل 

1 لوح الشوكوالتة ألنني ال أحب الشوكوالتة.
4

احلصول على 

التجول في الفصل أثناء عمل التالميذ للتحقق من فهمهم. وتدوين مالحظات عن التالميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من التدريس 
والتدريب. استخدام إشارة جذب االنتباه في نهاية اجلزء اخلاص بـ "تعلّم".

يقول املعلم ما يلي: يرجى إبقاء كتاب التلميذ أمامكم للجزء اخلاص بتأّمل.

1. يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ ينتقلون إلى صفحة الدرس 80: كراس الرياضيات. قراءة سؤال كراس الرياضيات بصوٍت مرتفع، ثم 
إعطاء التالميذ دقيقة واحدة كوقت للتفكير قبل جعلهم يشاركون أفكارهم مع الزميل املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة كراس الرياضيات. التأمل بهدوء، ثم مشاركة األفكار مع الزمالء.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد وقت املشاركة مع الزمالء، إعطاء التالميذ 3 إلى 5 دقائق لإلجابة على سؤال كراس الرياضيات. جمع كراسات 
الرياضيات لقراءة إجابات التالميذ الحًقا. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يحتاجون إلى تدريس إضافي وتقدمي الدعم لفهم الكسور 

والتعامل معها.

يقول املعلم ما يلي: فكروا في قدر ما تعلمتم عن الكسور منذ أن بدأنا أول مرة في التحدث عنها. أود االستمرار في السماع عن 
الكسور التي ترونها وتتعاملون معها خارج املدرسة. حيوا أنفسكم عن عملكم الدؤوب وأفكاركم الرائعة. وبينما تقومون بذلك، 

سأجمع كتب التالميذ منكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتّية أنفسهم. 
الصف الثالث االبتدائي 74

اإلرشادات: تأمل ما قد تعلمته عن الكسور على مدار الدروس املاضية. ثم أجب عن السؤال التالي واشرح أفكارك.

متى نحتاج الستخدام الكسور في حياتنا اليومية؟ فكر في ثالث طرق مختلفة ميكن استخدام الكسور فيها واكتبها. 

الدرس 80: كراس الرياضيات

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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العالم يعمل  كيف 

األشياء أصل 

الفصل 3

الدروس 81 إلى 90
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يواصل التالميذ في هذا الفصل استكشاف الكسور، ويوسعون فهمهم احلالي ليشمل الكسور على خط األعداد والكسور األكبر من كسور الوحدة. 
وفي نهاية الفصل، يستخدم التالميذ مناذج محسوسة )مجموعات الكسور من الفصل السابق( جلمع وطرح الكسور ذات املقامات املوحدة. نتعّمد هنا 

أن نبقي وتيرة تقّدم فهم الكسور بطيئة ومنهجية كي يكتسب التالميذ فهًما عميًقا ملفاهيم األجزاء من األعداد واألجزاء من الواحد الصحيح )الكل(.

نظرة عامة على الفصل

الفصل 3: الدروس 81 إلى 90

خالل هذا النشاط اليومي، يكتسب التالميذ الطالقة في املهارات التي سبق اربط
تعلمها، وُيكّونون روابط بني ما تعلموه ُمسبًقا وما سيتعلمونه في جزئية "تعلّم" 
ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التالميذ مسائل رياضية ممتعة من 

العالم الواقعي حتفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جديد.

10 إلى 15 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يتعلم ويطبق التالميذ مهارات ومفاهيم الرياضيات تعلّم
اخملتلفة. يشارك التالميذ في االستكشاف والتجريب وحل املسائل والتعاون 
واملناقشة الستيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجلديدة والربط مبا تعلموه 

سابًقا. يتعلم التالميذ التفكير واحلل مثل "عاِلم الرياضيات" واملثابرة في تطوير 
الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة.

35 إلى 45 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأّمل
الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك باستخدام مفردات 

الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلُّم، وتوضيح املفاهيم اخلطأ، وتعلُّم 
رؤية األشياء من منظور التالميذ.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكوِّن
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مؤشرات التعلُّم
سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 81 إلى 90، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
3.أ- وصف الكسر االعتيادي س1 ككمية تكونت من جزء واحد )1( عند تقسيم 

الكل إلى العدد س من األجزاء املتساوية.
3.ب- قراءة الكسور االعتيادية وكتابتها.

س يساوي واحد صحيح.
س 3.هـ- توضيح فهم أن الكسر االعتيادي 

3.ح- توضيح فهم أن املقارنة بني الكسور ال تكون صحيحة إال في حالة أن 
تكون األعداد الصحيحة متساوية.

هـ. الهندسة
1.ب- تقسيم األشكال إلى أجزاء ذات مساحات متساوية. التعبير عن مساحة كل 

جزء باعتباره كسر وحدة من املساحة الكلية.
1( على سبيل املثال، تقسيم أحد األشكال إلى 4 أجزاء متساوية املساحة مع 

14 مساحة الشكل. وصف مساحة كل جزء باعتباره 
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أهداف التعلُّمالدرس

سيقوم التالميذ مبا يلي:81
استخدام مناذج لتوضيح الكسور على خط األعداد.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:82
توضيح الكسور على خط األعداد حلل املسائل الكالمية.  
شرح العالقة بني عدد األجزاء املتساوية على خط األعداد وبني مقام الكسر.  
تعريف البسط واملقام بأسلوبهم اخلاص وإعطاء أمثلة عنهما.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:83
حتديد موقع كسور الوحدة على خط األعداد )0 إلى 1(  
مقارنة كسور الوحدة على خط األعداد بني العددين 0 و1  

سيقوم التالميذ مبا يلي:84
منذجة كسور ذات بسط أكبر من 1.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:85
التعبير عن عدد ما بالصيغة املمتدة.  
تقسيم خطوط األعداد إلى العدد احملدد من األجزاء املتساوية.  
حتديد موقع الكسور االعتيادية على خط األعداد.  
رسم مناذج للكسور باستخدام األشكال الهندسية أو اجملموعات.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:86
العد بالكسور تصاعدًيا وتنازلًيا.  
قراءة الكسور االعتيادية وكتابتها.  
مقارنة كسور الوحدة والكسور االعتيادية.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:87
مقارنة كسرين لهما نفس املقام.  
مقارنة كسرين لهما نفس البسط.  
شرح طريقة مقارنة الكسور.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:88
ترتيب أربعة أعداد من األصغر إلى األكبر أو من األكبر إلى األصغر.  
جمع كسرين لهما نفس املقام.  
شرح أهمية كون املقامات موحدة عند جمع الكسور.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:89
طرح كسور موحدة املقامات.  
شرح كيفية جمع وطرح الكسور موحدة املقامات.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:90
تطبيق فهمهم للكسور حلل مسائل من العالم الواقعي.  
كتابة مسألة كالمية من العالم الواقعي تتضمن كسوًرا.  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل 3
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جتهيزات املعلم للفصل
الدرس 81:

اعرض اخملطط الرئيس للكسور إذا لم يتم عرضه بالفعل.  
18 كما هو موضح باألسفل.   اعرض منوذج املعلم من أشرطة الكسور. رتّب األشرطة رأسيًا من الواحد الصحيح إلى 

اجمع أوراًقا فارغة )ورقة واحدة لكل تلميذ(. ويجب أن تكون األوراق كبيرة مبا يكفي للتالميذ لتّتسع جلميع أشرطة مناذج   
الكسور.

الدرس 83:
قّص أجزاء خيط بطول 20 سنتيمتًرا. ستحتاج إلى جزء واحدة لكل تلميذ، إضافًة إلى جزء للمعلّم.  

الدرس 86:
اطبع مجموعات من بطاقات لعبة الكسور وُقّصها )مجموعة واحدة لكل مجموعة ثنائية من التالميذ(. راجع النماذج املتضمنة في   

نهاية دليل املعلم لبطاقات لعبة الكسور.
وإن أمكن، اطبع البطاقات على ورق مقّوى.  
اطلب من التالميذ االحتفاظ بالبطاقات في أظرف أو أكياس الستخدامها مستقباًل.  

الدرس 87:
اجمع مناذج الكسور )مجموعة املعلّم ومجموعات التالميذ( التي أنشأمتوها في الدرس 72.

 واحد صحيح )1(
1
2  1

2  
1
3  1

3  1
3  

1
4

1
4  1

4  1
4  

1
6  1

6  1
6  1

6  1
6  1

6  

1
8  1

8  1
8  1

8  1
8  1

8  1
8  1

8  

أقالم رصاص ملونة أو أقالم حتديدأجزاء خيط )جزء لكل تلميذ وجزء للمعلم(قلم رصاصكتاب التلميذ

بطاقات لعبة الكسور )مجموعة واحدة من مقصمساطر )مسطرة لكل تلميذ(أوراق فارغة )ورقة لكل تلميذ(
البطاقات لكل مجموعة ثنائية من التالميذ(

مناذج كسور - مجموعة للمعلم ومجموعات اخملطط الرئيس للكسور
للتالميذ

أشرطة ودوائر مناذج الكسور - مجموعة 
للمعلم ومجموعات للتالميذ.

املواد املستخدمة
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نظرة عامة الدرس 81

املواد

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1( يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ ذكر تعريف لكسر الوحدة. إذا لزم األمر، ذّكرهم أن كسور الوحدة هي الكسور التي بسطها 1. اإلرشادات

( واطلب منهم أن يخبروك بعدد الوحدات  1
6 واطلب منهم شرح ما ميّثله املقام في كسر الوحدة. بعد ذلك، أعِط التالميذ كسر وحدة )مثل 

. وإذا واجه التالميذ صعوبة، فشجعهم على  1
2

1 و
8

1 و
3

1 و
4

املوجودة في الواحد الصحيح )في هذا املثال: 6(. تابع بإعطاء الكسور 
التحقق من منوذج أشرطة الكسور الذي عرضته.

يقول املعلم ما يلي: لقد أوضحتم أنكم تعرفون أنه عند كتابة الواحد الصحيح بصيغة كسر، فإن بسطه ومقامه يكونان متساويني. 
20(؟ اهمسوا بإجابتكم.

3 وأعتقد أنكم مستعدون للتحدي. ما العدد الصحيح الذي نحصل عليه من 20 ثلث )

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون باإلجابات.

يقوم املعلم مبا يلي: مواصلة العمل باستخدام أعداد كبيرة، مثل العدد 50 أو 100، لتحديد ما إذا كان التالميذ يفهمون العالقة بني املقام 
وعدد الوحدات الالزمة لتكوين واحد صحيح أم ال. إن أمكن، اطلب تالميذ يتطوعون لشرح فهمهم للفصل.

في هذا الدرس، يبدأ التالميذ مبراجعة عدد كسور 
الوحدة املوجودة في الواحد الصحيح. وفي جزئية "تعلّم"، 
يستخدمون مناذج الكسور الستكشاف الكسور على خط 
األعداد، والربط بني األعداد الصحيحة على خط األعداد 

والكسور من الواحد الصحيح. يختتم التالميذ الدرس 
بتأّمل فهمهم احلالي للكسور على خط األعداد وحتديد 

األسئلة التي ما زالت لديهم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
استخدام مناذج لتوضيح الكسور على خط   

األعداد.

اعرض اخملطط الرئيس للكسور الذي ُصمم في   
الفصل 2، إذا لم تعرضه بالفعل.

اجمع أوراًقا فارغة )ورقة واحدة لكل تلميذ(.   
ويجب أن تكون األوراق كبيرة مبا يكفي 

للتالميذ لتّتسع جلميع أشرطة مناذج الكسور.

ثمن - أثمان  
أجزاء متساوية  
ربع - أرباع  
كسر  
جزء كسري  
نصف - نصفان  
خط األعداد  
سدس - أسداس  
ثلث - أثالث  

اخملطط الرئيس للكسور  
مناذج الكسور - األشرطة اخلاصة   

باملعلم )مجموعة واحدة للمعلم(
أشرطة مناذج كسور التالميذ  
أوراق فارغة )ورقة لكل تلميذ(  
مساطر )مسطرة لكل تلميذ(  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1( يقول املعلم ما يلي: عندما بدأمت في تعّرف األعداد أول مرة، استخدمتم خطوط األعداد ملعرفة كيفية ترابط األعداد فيما 
بينها ومقارنتها وجمعها وطرحها. الكسور أعداد أيًضا، وسنستخدم اليوم خطوط أعداد لتعّرف املزيد عنها.

يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ إخراج أشرطة مناذج الكسور ورفع النموذج الذي ميثل الواحد الصحيح. وّزع أوراق فارغة على 
التالميذ أثناء قيامهم بذلك.

يقول املعلم ما يلي: أديروا األوراق بحيث تكون بالعرض. وضعوا شريط الواحد الصحيح على طول اجلزء العلوي من الورقة. 
سُتستخدم هذه الورقة لتكوين بعض خطوط األعداد، لذلك ابدأوا من األعلى وضعوا في اعتباركم املسافات الالزمة.

يقوم املعلم مبا يلي: مراجعة اخلطوات الالحقة واحدة تلو األخرى، مع منذجة كل خطوة على السبورة ببطء.

1( ضع شريط الواحد الصحيح على الورقة.
2( باستخدام مسطرة، ارسم خًطا أفقًيا حتت الشريط ولكن ارسمه ليكون أطول قلياًل من الشريط.

3( ضع عالمة صغيرة على خط األعداد مبحاذاة الطرف األيسر من شريطك.
4( سّم العالمة 0 )صفر( فوق اخلط. )اشرح أن هذه النقطة هي التي نبدأ عندها قياس طول الشريط(.

5( ضع عالمة صغيرة على خط األعداد مبحاذاة الطرف األمين من شريطك.
6( سّم العالمة "1" فوق اخلط. انظر املثال التالي:

يقول املعلم ما يلي: لدينا اآلن خط أعداد. يوجد على اخلط 0 على اليسار و1 على اليمني. نبدأ من العدد 0 ونتحرك نحو اليمني، 
حيث يخبرنا العدد 1 بأننا حتّركنا بطول واحد صحيح من الشريط. ميّثل هذا اخلط العدد 1، مثلما ميثل شريطنا العدد 1. أي 

منوذج كسور سيساعدنا على رسم خط أعداد آخر يوضح األنصاف؟

1 وترتيبها لتكوين واحد صحيح 
2

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تالميذ لإلجابة عن السؤال. ويطلب من التالميذ إخراج شريطي الكسر 
حتت خط األعداد األول. وتطبيق اخلطوات التالية:

1
2

1( ارسم خط أعداد حتت منوذجي الكسر 
2( اكتب صفًرا على يسار خط األعداد. تأكد من أن اخلط والصفر محاذيان لطرف النموذج.

12 شريط  ، ميّثل هذا الطول  12 3( ضع عالمة على خط األعداد في املنتصف مبحاذاة الطرف األمين للنموذج األيسر الذي ميثل الكسر 
الواحد الصحيح في أعلى الصفحة.

1
2 4( سّم تلك العالمة 

0 1

0 1

0 1

0 1

واحد صحيح

1
2

1
2

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات

1
2
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، وقد ُقسم طول اخلط البالغ واحًدا إلى نصفني، أو جزأين تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة( 1
2 يقول املعلم ما يلي: لديكم اآلن خط أعداد يوضح أين يقع الكسر 

متساويني. يوضح الشريط الكسري األول وخط األعداد األول واحًدا صحيًحا. وكانت املجموعة الثانية من األشرطة الكسرية 
وخط األعداد الثاني لهما الطول نفسه، ولكننا قسمناهما إلى نصفني.

يقوم املعلم مبا يلي: يشير إلى منوذجه على السبورة ملساعدة التالميذ على فهم الكسور على خط األعداد.

يقول املعلم ما يلي: إذا بدأنا عند 0، فلن نكون قد قطعنا نصف املسافة بعد. بل نكون عند صفر من األنصاف. وإذا قفزنا إلى 
1 الطول، أو مبقدار جزء واحد من األجزاء الكسرية. ماذا لو قفزنا حينها إلى النهاية؟ 

2 العالمة األولى، فنكون قد انتقلنا مبقدار 
نحن اآلن عند العدد 1، ولكن ما عدد األنصاف التي قطعناها؟ اهمسوا لزمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون لزمالئهم اجملاورين.

2 حتت العدد 1.
2 ، وهو ما يساوي واحًدا صحيًحا. لنكتب  2

2 يقول املعلم ما يلي: لقد انتقلنا مبقدار نصفني، أو 

22 حتت العدد 1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 

. 2
2

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة 

2( يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء نفسه لألرباع. مبجرد االنتهاء، يطرح أسئلة لتقييم فهم التالميذ. فيما يلي بعض األمثلة.

ما عدد األجزاء املتساوية التي ُقسم هذا اخلط إليها؟  
إذا بدأنا عند الصفر، فما عدد األرباع التي نكون قد انتقلنا مبقدارها؟  
24 من خط األعداد. ما الكسر اآلخر املساوي لهذا الكسر؟   ضعوا أصابعكم على الكسر 

مالحظة للمعلم: على الرغم من أننا لم نقّدم بعد كسوًرا اعتيادية بخالف كسور الوحدة، دع التالميذ يسّموا خطوط األعداد بكسور ليست 
3(. ومن شأن ذلك أن يساعدهم على اإلملام بالكسور وعالقاتها بكسور الوحدة، على الرغم من أنه لن يتم تقييم فهم 

4
2 و
4

كسور وحدة )مثل 
التالميذ لتلك الكسور. وإذا لم يكن التالميذ قادرين على تسمية الكسور بدون دعمك، فاطلب منهم نسخ أمثلتك من على السبورة.

. وعند االنتهاء، ميكنكم مشاركة حّلكم مع  1
3

3( يقول املعلم ما يلي: سترسمون اآلن خط أعداد إضافًيا باستخدام مناذج الكسر 
الزميل املجاور والتحقق من احلل معه.

0 1

واحد صحيح

1
2

1
2

1
4

1
4

1
4

1
4

2
2

0
4

1
4

2
4

3
4

4
4

1
2

2
2

0 1

0
2

واحد صحيح

1
2

1
2
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1( يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 81: كّراس الرياضيات، وقراءة أسئلة الكراس 
بهدوء. ويتأكد من فهم التالميذ لإلرشادات ثم يطلب منهم البدء في العمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة كراس الرياضيات وقراءة األسئلة بصمت. طرح أسئلة استيضاحية عند احلاجة. 
العمل كل مبفرده لإلجابة عن األسئلة.

يقوم املعلم مبا يلي: جمع كتب التالميذ وقراءة ما كتبوه في الكراس لتقييم فهمهم األولي للكسور على خط األعداد. وميكنك استخدام هذه 
املعلومات لتدريس جوانب محددة في الدروس الالحقة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. سنفّكر غًدا أكثر في هذا السؤال حني ننظر إلى خطوط األعداد مجدًدا. سأجمع كتب 
التالميذ منكم.

75الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: تأّمل عملك اليوم على خطوط األعداد ومناذج الكسور. ما الذي فهمته عن الكسور على خط األعداد؟ وما األسئلة التي ال 
زالت لديك عن الكسور على خط األعداد؟ ميكنك استخدام كلمات وصور وأعداد لشرح أفكارك.

الدرس 81: كراس الرياضيات

الكسور على خط األعداد

أسئلتيما أفهمه 

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

13 وكتابة الكسور عليه. واتركهم يواجهون صعوبة هذه العملية وامتنع عن  يقوم املعلم مبا يلي: امنح التالميذ وقًتا لرسم خط العدد 
، ثم جتول أثناء عمل التالميذ ودون  16 إرشادهم إلى خطواتها. اطلب من التالميذ، إذا انتهوا بسرعة، تكرار العملية لنماذج الكسر 

مالحظات عن التالميذ الذين يواجهون صعوبة وقد يحتاجون إلى املزيد من التدريس والدعم.

13 باستخدام أشرطة منوذج الكسر. التحقق من احلل مع زمالئهم  يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم لرسم خط األعداد 
املجاورين عندما ينتهون.

يقوم املعلم مبا يلي: في نهاية جزئية "تعلّم"، يطلب من متطوعني من التالميذ توضيح طريقة احلل على السبورة . ويشجع التالميذ على 
تصحيح حلولهم إذا لزم األمر.
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نظرة عامة الدرس 82:

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1( يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 82: اربط، وقراءة اإلرشادات وحّل املسائل.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم حلل مسألة جزئية "اربط".

يقوم املعلم مبا يلي: بعد 2 إلى 3 دقائق، استدعاء بعض التالميذ ملشاركة إجاباتهم وشرح أفكارهم. يجب أن يالحظ التالميذ أن 
عليهم التفكير في الكسر من الواحد الصحيح املطلوب في كل مسألة كالمية وعدد األجزاء التي ُيقَسم إليها كل خط أعداد. على سبيل 

12 طول احلبل، ولذلك يجب أن يحتوي منوذج خط األعداد على جزأين. ميكن طرح األسئلة عند  املثال، احتاجت آية في املسألة األولى إلى 
الضرورة لتوجيه تفكير التالميذ للتوّصل إلى هذا االستنتاج. تأكيد جميع اإلجابات واملالحظات الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي: أفكار جيدة. يحتوي مخططنا الرئيس األول للكسور على تعريف للمقام ينّص على أن املقام يخبرنا بعدد 
، فإن ذلك يعني أن الواحد الصحيح مقسوم إلى جزأين  1

2 األجزاء التي يتكون منها الواحد الصحيح. لذلك، إذا احتجنا إلى 
متساويني. وعلى خط األعداد، املسافة بني 0 و1 مقسومة إلى جزأين متساويني. لنستكشف ذلك أكثر.

0 1

0 1

0 1
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اإلرشادات: اقرأ املسائل الكالمية التالية، ثم ارسم خًطا يصل بني كل مسألة وخط األعداد الذي ميكن استخدامه حللها.

الدرس 82: اربط

مناذج خط األعداداملسائل الكالمية

1 هذا احلبل ملشروعها.
2 1( لدى آية حبل، وحتتاج إلى 

1 هذا 
2( لدى عمر متر واحد من اخلشب. ويحتاج 3

املتر لبناء بيت لعصفوره.

3( تضع سارة اخلرز على شريط طوله متر. وتريد 
1 من طول الشريط.

4 أن تضع خرزة على كل 

املواد

في جزئية "اربط"، يبدأ التالميذ بربط استخدام خطوط 
األعداد بحل املسائل الكالمية. وفي جزئية "تعلّم"، ينتقل 
التالميذ من استخدام مناذج محسوسة ملساعدتهم على 
إعداد خطوط أعداد إلى فهٍم أكثر جتريًدا. وبالتحديد، 

يدركون أن املقام ميكن أن يدلّهم على طريقة تقسيم خط 
األعداد بالتساوي لتمثيل كسٍر محدد. لتطبيق ما تعلّمه 

التالميذ، يقرأون مسائل كالمية ويرسمون خطوط أعداد 
توضح أجزاء كسرية ملساعدتهم في اإلجابة عن املسائل. 
في جزئية "تأّمل"، يكتب التالميذ تعريفي البسط واملقام، 

ويقّيمون فهمهم لدرس اليوم بأنفسهم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
توضيح الكسور على خط األعداد حلل املسائل   

الكالمية.
شرح العالقة بني عدد األجزاء املتساوية على   

خط األعداد وبني مقام الكسر.
تعريف البسط واملقام بأسلوبهم اخلاص وإعطاء   

أمثلة عنهما.

قبل الدرس، ارسم على السبورة خط أعداد مقسًما   
إلى أثالث.

املقام  
البسط  
كسر الوحدة  
مراجعة مفردات الكسور عند   

احلاجة.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1( يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو استكشاف الرابط بني األجزاء املتساوية وخط األعداد. في جزئية "اربط"، وصلنا اإلرشادات

املسائل الكالمية بخطوط أعداد مختلفة من خالل النظر إلى املقام. وقد ساعدنا ذلك على معرفة عدد األجزاء املتساوية التي 
1 القطعة، 

3 يجب تقسيم اخلط إليها. لننظر مجدًدا إلى خط األعداد الذي ميّثل قطعة اخلشب التي لدى عمر. احتاج عمر إلى 
لذا علينا تقسيم اخلط إلى 3 أجزاء متساوية. من يستطيع أن يقول لنا ماذا ميثل هذا اجلزء؟
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1 من خط األعداد املوجود على السبورة. مثال:
3

يقوم املعلم مبا يلي: وضع دائرة حول أول 

13 )ُثلث(. استدِع العديد من التالميذ ملشاركة أفكارهم. وأّكد أن اإلجابة الصحيحة هي 

وكرر ذلك على الثلث الثاني. مثال:

ضع دائرة حول الثلث األخير على خط األعداد. مثال:

13 أيًضا فارفعوا اإلبهام إلى أعلى. يقول املعلم ما يلي: إذا كان اجلزء األخير ميثل 

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى إذا كانوا موافقني.

1 الواحد الصحيح. افتحوا كتب التالميذ على صفحة الدرس 82: التطبيق.
3 يقول املعلم ما يلي: يساوي كل جزء من هذه األجزاء 

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق".

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى املسألة رقم 1. يوجد خط أعداد ُوضع 0 على أحد طرفيه و1 على الطرف اآلخر. إذا أردت أن ميّثل 
هذا اخلط أرباًعا ولم يكن لدي منوذج كسور ملساعدتي، فكيف ميكنني فعل ذلك؟ حاولوا حّل هذه املسألة. ميكنكم العمل مع 

زمالئكم املجاورين، إذا أردمت ذلك. وعندما تنتهون من ذلك، ارفعوا اإلبهام إلى أعلى.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم خط أعداد يوضح العددين 0 و1 أثناء عمل التالميذ. التأّكد من أن اخلط طويل مبا يكفي لتظهر عليه 4 مقاطع 
متساوية.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم أو مع زميل لتقسيم خط األعداد إلى أرباع. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء. يعرض 
التالميذ الذين وقع عليهم االختيار احلل على السّبورة ويشرحون طريقة تفكيرهم.

1 من الواحد 
4 يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. ُيظهر خط األعداد على السبورة أربعة أجزاء متساوية. متثل العالمة األولى 

1 على خطوط أعدادكم.
4

الصحيح. ضعوا دائرة على 

14 على خطوط أعدادهم. يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة على 

يقول املعلم ما يلي: اقرأوا املسألة الثانية بصمت ثم استخدموا خط األعداد الثاني لتوضيح موقع النوافير. ثم ارفعوا اإلبهام إلى 
أعلى  عند االنتهاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة املسألة بصمت ثم وضع عالمات على خط األعداد لتوضيح األسداس. يعرض التالميذ الذين وقع 
عليهم االختيار احلل على السّبورة ويشرحون طريقة تفكيرهم. وعند اللزوم، ميكن للتالميذ طلب املساعدة من أصدقائهم.

ل كل جزء جزًءا كسرًيا واحًدا. وعلى خط األعداد، متّثل الفراغات األجزاء الكسرية.  يقول املعلم ما يلي: رائع. في مناذج الكسور، مثَّ
1 من طول الطريق، عند العالمة األولى. استخدموا أصابعكم لتوضيح إجمالي عدد 

6 ومن ثّم فإن النافورة األولى كانت عند 
النوافير على الطريق.

0 1

0 1

0 1
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تدريب جماعي:

0

0

الدرس 82: التطبيق

1 كيلومتر من الطريق. استخدم خط األعداد التالي لتحديد موقع كل 
6 2( في املتنزه طريق طوله كيلومتر. وتوجد نافورة عند كل 

نافورة.

1

1

اإلرشادات: اقرأ املسائل الكالمية التالية، وارسم خط أعداد ميثل كل مسألة. ثم استخدم خط األعداد لإلجابة عن األسئلة.

1( أراد علي تغليف بعض الهدايا. لذلك، فرد شريط تزيني الهدايا وقال: "إذا قصصت الشريط إلى 3 أجزاء متساوية، فسأحصل على أجزاء 
مناسبة للهدايا. سأستخدم جزء واحد لتزيني كل هدية". ارسم خط أعداد لتمثيل شريط تزيني الهدايا واألجزاء التي سيقّصها:

1( قّسم اخلط التالي إلى أرباع.

ما عدد الهدايا التي ميكن لعلي تزيينها؟ 

ما الكسر الذي يعبر عن كل جزء سيستخدمه علي من شريط التزيني لكل هدية؟ 

1 متر. بعد 
8 2( أرادت مرمي أن تزرع األزهار في وعاء فخاري مستطيل طوله متر واحد. لذلك، قسمت الوعاء الفخاري إلى أجزاء طول كل منها 

ذلك، زرعت بذرة واحدة في كل جزء. ارسم خط أعداد ميثل الوعاء الفخاري ووّضح عليه األعداد من 0 إلى متر واحد. 

ما عدد البذور التي تستطيع مرمي زراعتها؟ 
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1( يقول املعلم ما يلي: كان هدفنا اليوم هو التفكير في خطوط األعداد وكيفية عرض األجزاء الكسرية متساوية املسافات. في 
ل"، لنجري تقييًما ذاتًيا سريًعا ثم لنكتب كلمتني مهمتني متعلقتني بالكسور في قسم مفردات الرياضيات من كتبكم. جزئية "تأمَّ

أواًل، فكروا في مدى فهمكم اليوم لكيفية رسم خط أعداد يتطابق مع مسألة كالمية. إذا شعرمت بأنكم فهمتم كيفية أداء ذلك، 
فارفعوا اإلبهام إلى أعلى. وإذا اعتقدمت أنكم بحاجة إلى املزيد من التدريب، فضعوا إبهامكم على أحد اجلانبني.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقييم فهمهم ذاتًيا ورفع اإلبهام إلى أعلى أو وضعه على أحد اجلانبني.

يقوم املعلم مبا يلي: تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يضعون إبهامهم على أحد اجلانبني. التأّكد من التحقق من مدى فهمهم في وقت 
الحق وتقدمي دعم إضافي في الدروس التالية. التفكير في تكوين مجموعات ثنائية مع تالميذ آخرين يفهمون املفاهيم اجلديدة للكسور 

ويستطيعون تطبيقها.

ل ما تعّلمتموه اليوم. يفّكر علماء الرياضيات فيما يعرفونه وفيما يحتاجون إلى تعّلمه.  يقول املعلم ما يلي: شكًرا على تأمُّ
ويدركون أن كل شخص يتعّلم بالسرعة التي تناسبه وأنه من املهم أحياًنا طلب املساعدة.

لقد كتبنا بالفعل تعريًفا للكسور، ولكن لنضف اآلن تعريفي البسط واملقام ألنهما كلمتان من املهم جًدا معرفتهما عن الكسور.

2( يقوم املعلم مبا يلي: العمل مع التالميذ لصياغة تعريف للبسط واملقام. ثم إرشاد التالميذ إلى كتابة تعريف جماعي لهما في قسم 
مفردات الرياضيات من كتاب التلميذ مع ذكر أمثلة )من تأليفهم هم(.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في تعريف "البسط" و"املقام". كتابة تعاريف وأمثلة في قسم مفردات الرياضيات باالستعانة 
باخملطط الرئيس للكسور عند اللزوم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. في درسنا التالي، سنواصل العمل على خطوط األعداد وسنفكر في كيفية استخدامها 
ملقارنة الكسور.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام األصابع لتوضيح اإلجابات.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد اإلجابة الصحيحة. وإذا أظهر بعض التالميذ إجابة خطأ، فيطلب من تالميذ متطوعني شرح كيفية معرفتهم أن 
هناك 6 نوافير.

يقول املعلم ما يلي: واآلن، حان دوركم. ارسموا خط أعداد ميثل كل مسألة كالمية وأجيبوا عن أسئلة املسألة. إذا انتهيتم من حل 
هذه املسائل سريًعا، فبإمكانكم محاولة حل مسألة "التحدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم حلل مسائل جزئية "التطبيق". ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا العمل على حل مسألة 
"التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء عملهم. تقدمي املساعدة للتالميذ الذين قد يحتاجون إلى دعم إضافي. 
التحقق ملعرفة ما إذا كان التالميذ يقسمون خط األعداد إلى أجزاء متساوية أم ال بناًء على اجلزء الكسري املذكور في املسألة الكالمية. 

وحني تتبقى بضع دقائق من الدرس، استخدم إشارة جذب االنتباه.
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نظرة عامة الدرس 83

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1( يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 83: اربط، وقراءة اإلرشادات بصمت. التأكد اإلرشادات

من فهم التالميذ للنشاط ويطلب منهم البدء في العمل. بعد مضي دقيقتني إلى 3 دقائق، استدعاء تلميذ ال يوافق على حل عز ويسأله عن 
سبب عدم موافقته. ثم استدعاء تلميذ يوافق على حل عز ويطلب منه شرح سبب موافقته. توجيه التالميذ إلى استخدام مفردات الكسور، مبا 

في ذلك البسط واملقام واألجزاء املتساوية.

يقول املعلم ما يلي: ميكن متثيل الكسور بطرٍق كثيرة. وقد أنشأنا خالل دراستنا مناذج كسور، ورأينا صوًرا وكوّنا مجموعات ورسمنا 
مناذج خلطوط أعداد. وُقسم كل "واحد صحيح" في مسألة جزئية "اربط" إلى 4 أجزاء متساوية مع تسمية أحد األجزاء بطريقة 

ما، ومن ثم فإن حل عّز صحيح.

0 1
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اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية، ثم اشرح طريقة حلك.

الدرس 83: اربط

1 فهل تتفق معه أم ال؟ اشرح أفكارك.
4 1( يقول عّز إن كل منوذج من النماذج التالية ميثل الكسر 

املواد

يدرس التالميذ في هذا الدرس ثالثة مناذج لكسر 
14 ويشرحون سبب متثيل جميع هذه النماذج  الوحدة 
. يساعد هذا النشاط التالميذ على فهم أن  1

4
للكسر 

1 ميكن أن يّتخذ أشكااًل مختلفة اعتماًدا على 
4

الكسر 
14 يعني دائًما أن الواحد  الواحد الصحيح، ولكن الكسر 
الصحيح قد ُقسم إلى 4 أجزاء متساوية. يتوّسع التالميذ 
في استخدام منوذج خط األعداد ملساعدتهم على مقارنة 

كسور الوحدة. وأثناء انتقال التالميذ من استخدام 
مناذج محسوسة إلى مناذج أكثر جتريًدا، رمبا يحتاج 
بعضهم إلى مزيٍد من الدعم والتدريب. فّكر في تكوين 
مجموعات ثنائية بني هؤالء التالميذ وزمالء يستطيعون 

مساعدتهم على الفهم )دون احلّل بالنيابة عنهم(. يختتم 
التالميذ الدرس بتوضيح ما تعلموه عن كيفية استخدام 
خط األعداد ملقارنة الكسور وكذلك الصعوبات التي ما 

زالوا يواجهونها فيما يتعلق بالكسور.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حتديد موقع كسور الوحدة على خط األعداد   

)0 إلى 1(
مقارنة كسور الوحدة على خط األعداد بني   

العددين 0 و1

ُقّص أجزاء خيط بطول 20 سنتيمتًرا )جزء خيط لكل   
تلميذ وجزء للمعلم(.

املقارنة  
أكبر من  
أصغر من  
كسر الوحدة  

اخملطط الرئيس للكسور  
مقص  
أجزاء خيط )جزء لكل تلميذ وجزء   

للمعلم(
أقالم رصاص ملونة أو أقالم حتديد  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1( يقول املعلم ما يلي: لقد استخدمنا خطوط األعداد لتمثيل كسور الوحدة. وهدفنا اليوم هو استخدام خطوط األعداد اإلرشادات

ملساعدتنا على مقارنة كسور الوحدة. وقبل عّدة دروس، حتّدثنا عن أهمّية الواحد الصحيح عند مقارنة أحجام األجزاء الكسرية. 
1 برتقالة؟

2 1 بطيخة يساوي 
2 على سبيل املثال، هل 

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: عندما نقارن أحجام أجزاء كسرية، فإن حجم الواحد الصحيح يكون مهًما. واليوم، حني ننظر إلى كسور وحدة 
على خط أعداد، فإننا سنتحقق من أن حجم "الواحد الصحيح" هو نفسه.
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع خيط ومقص على كل تلميذ.

يقول املعلم ما يلي: في هذا النشاط، سيمّثل هذا اخليط خط أعداد. لدى كل زميلني متجاورين جزء من اخليط. على أحد 
الزميلني أن يقّص خط أعداده إلى نصفني. وعلى الزميل اآلخر أن يقّص خط أعداده إلى أرباع. كيف ميكننا قّص خيوطنا إلى 

أنصاف أو أرباع متساوية بدون قياس؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون طريقة تعتقدون أنها تساعدكم على ذلك.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يوضح التالميذ الذين يختارهم املعلم للفصل الطرق التي يقترحونها 
لقص اخليط.

يقوم املعلم مبا يلي: شرح طريقة طّي اخليط باخلطوات التالية إذا لم يقترح أي تلميذ هذه الطريقة:

1( اطِو اخليط بحيث يتالمس طرفاه.
2( ُشّد اخليط لتحديد منتصفه )نقطة الطّي(.

3( ُقّص اخليط عند نقطة الطي لتحصل على نصفني. )يقّص نصف التالميذ في الفصل خيوطهم عند هذه النقطة(.
4( لقّص اخليط إلى أرباع، كّرر عملية الطّي والقّص لكل نصف من اخليط.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقّص أحد الزميلني اخليط إلى نصفني. ويقّص الزميل اآلخر اخليط إلى أرباع.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم خّطي أعداد على السبورة أثناء قّص التالميذ خليوطهم. وضع التسميتني 0 و1 عند طرفي كل خط أعداد. إرشاد 
التالميذ عندما ينتهون من قّص اخليوط إلى وضع خيوطهم فوق بعضها البعض كما هو موضح باألسفل )ُتستخدم ألوان متعددة لتوضيح 

أجزاء اخليط اخملتلفة(.

؟ حتدثوا إلى زمالئكم واشرحوا كيف  1
2 14 أو  2( يقول املعلم ما يلي: لينظر كل منكم مع زميله إلى أجزاء اخليط. أيهما أكبر، 

عرفتم الكسر األكبر.

يقوم التالميذ مبا يلي: مقارنة األجزاء الكسرية وشرح أفكارهم للزميل املجاور.

14 أصغر ألن الواحد  . ورمبا يالحظ آخرون أن  1
2

14 اخليط أصغر في احلجم من  مالحظة للمعلم: سيقول معظم التالميذ إنهم يرون أن 
الصحيح ُقسم إلى عدد أكبر من األجزاء، وأن ذلك أدى إلى احلصول على أجزاء أصغر. أما التالميذ الذين تخّيلوا الكسور على خط 

1 أكبر. 
2

12 أقرب إلى العدد 1، وهذا يجعل الكسر  1 أقرب إلى العدد 0 على خط األعداد، وأن الكسر 
4

األعداد، فقد يستطيعون شرح أن 

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ للمقارنة على السبورة وتسجيلها باستخدام عالمة "أكبر من" أو "أصغر من".

3( يقول املعلم ما يلي: لقد استخدمنا أجزاء اخليط على أنها خطوط أعداد ملساعدتنا على مقارنة الكسور. وميكننا استخدام 
خطوط أعداد فعلية ملقارنة الكسور أيًضا. انتقلوا إلى صفحة الدرس 83: التطبيق، في كتاب التلميذ وسنتدّرب على ذلك مًعا.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق".

يقول املعلم ما يلي: يوجد خطا أعداد ُكتب على أحد طرفيهما 0 وعلى الطرف اآلخر 1. خذوا وقتكم لتقسيم اخلط األول إلى 
1 على خط األعداد بكتابته. ثم ارفعوا اإلبهام إلى 

2 نصفني. وحاولوا احلصول على جزأين متساويني قدر اإلمكان. وضحوا الكسر 
أعلى  عند االنتهاء.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم خط أعداد على السبورة أثناء عمل التالميذ. كتابة العددين 0 و1.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقسيم خط األعداد إلى نصفني. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقوم املعلم مبا يلي: طلب من تلميذ متطّوع القدوم إلى السبورة ورسم خط لتقسيم خط أعداد املعلم إلى نصفني. إذا لزم األمر، ساعد 
1 على خط األعداد وكتابته. 

2
التلميذ على رسم اخلط عند املنتصف قدر اإلمكان. ثم اطلب من التلميذ )أو من متطوع آخر( توضيح الكسر 

1 ملساعدة التالميذ على رؤية حجم اجلزء الكسري. مثال:
2

ارسم خًطا سميًكا من 0 إلى 
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استخدم خّطي األعداد السابقني ملساعدتك على مقارنة الكسرين.

استخدم خّطي األعداد السابقني ملساعدتك على مقارنة الكسرين.

تدريب جماعي:

الدرس 83: التطبيق

1
2

1
4

تدريب فردي: 

اإلرشادات: في كل مسألة، قّسم خط األعداد إلى أجزاء كسرية مناسبة. اكتب الكسر ثم لّون املسافة من الصفر إلى الكسر كما فعلت في 
التدريب اجلماعي. وأخيًرا، قارن بينهما باستخدام عالمة > أو <.

0

0

1

1

0

0

1

1

1
2

1
4

1
2

1
3

1
2

1
3

0 11
2
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يقول املعلم ما يلي: اآلن، ارسموا خطوًطا لتوضيح األرباع على خط األعداد الثاني. وابذلوا أقصى جهدكم لتقسيم خط األعداد 
1 واكتبوه على خط األعداد. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تنتهون من ذلك.

4
إلى أربعة أجزاء متساوية. ثم وضحوا الكسر 

يقوم املعلم مبا يلي: رسم خط أعداد آخر على السبورة أثناء عمل التالميذ. كتابة العددين 0 و1.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقسيم خط األعداد إلى أرباع. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من تلميذ متطّوع القدوم إلى السبورة ورسم خطوط لتقسيم خط األعداد الثاني إلى أرباع. إذا لزم األمر، ساعد 
، ثم يقسمون كل نصف إلى جزأين متساويني باستخدام خط  1

2
التالميذ على إنشاء أربعة أجزاء متساوية )يرسمون خًطا لتحديد الكسر 

1 ملساعدة 
4

1 وكتابته على خط األعداد. ارسم خط سميك من 0 إلى 
4

األعداد األول(. اطلب من التلميذ )أو من متطوع آخر( توضيح الكسر 
التالميذ على رؤية حجم اجلزء الكسري. مثال:

؟ 1
4 1 أم 

2 يقول املعلم ما يلي: أي الكسرين أكبر— 

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر اإلجابات.

14 هو  12 هو الكسر األكبر إذا قال بعضهم إن الكسر  يقوم املعلم مبا يلي: طرح أسئلة على التالميذ ملساعدتهم على فهم سبب كون 
األكبر. التفكير في أن يطلب من التالميذ املساعدة على شرح ذلك لبعضهم البعض. اإلشارة إلى أن املقارنة التي كتبها التلميذ املتطوع على 

. 14  > 1
2

السبورة سابًقا ما تزال صحيحة. 

4( يقول املعلم ما يلي: واآلن حان دوركم حملاولة حل بعض هذه املسائل. عليكم رسم خط أعداد لتمثيل كل كسر، ثم عليكم كتابة 
املقارنة بينهما باستخدام العالمة "أكبر من" أو "أصغر من". إذا انتهيتم من حل هذه املسائل سريًعا، فيمكنكم محاولة حل مسائل 

"التحدي". هل توجد أية أسئلة؟

مالحظة للمعلم: ضع في احلسبان أن تطلب من بعض التالميذ )أو جميعهم( العمل مع زميل إلكمال نشاط "التطبيق". فإذا كان التالميذ 
يواجهون مصاعب، فممكن أن يكون شرح زميل للمفاهيم مفيًدا.

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة استيضاحية إذا لزم األمر. العمل في كتاب التلميذ على مقارنة كسور الوحدة باستخدام 
خط األعداد. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا العمل على حل مسائل التحدي.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أرجاء الفصل ومالحظة التالميذ وهم يحلّون مسائل نشاط "التطبيق". تقدمي املساعدة للتالميذ الذين 
يواجهون صعوبة ومالحظة َمن قد يحتاج إلى مزيد من الدعم. يطلب من التالميذ تفسير اإلجابات باالستعانة بخطوط األعداد. استخدام 

إشارة جذب االنتباه في نهاية جزئية "تعلّم".

يقول املعلم ما يلي: أكاد ال أصدق مقدار ما تعّلمتم عن الكسور خالل هذه املدة الزمنية القصيرة. أعرف أنكم ما زلتم تتعلمون، 
ولكن يعجبني ما تبذلونه من جهد. ميكنكم وضع كتاب التلميذ في مكانه املخصص.

1
40 1

1
20 1
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1( يقول املعلم ما يلي: هدفنا اليوم هو استخدام خطوط األعداد ملقارنة كسور الوحدة. فكروا للحظة في الكيفية التي ساعدتكم 
بها خطوط األعداد في مقارنة الكسور. ما اجلوانب التي كان من السهل فهمها؟ وما الصعوبات التي واجهتموها؟ عندما تكونون 

مستعدين للمشاركة، ارفعوا اإلبهام إلى أعلى وسنمارس نشاط املشاركة السريعة لسماع بعض أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في الكيفية التي ساعدهم بها خط األعداد في مقارنة كسور الوحدة وحتديد الصعوبات التي 
واجهتهم. رفع اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد. يوضح التلميذ الذي يختاره املعلم أفكاره وينقل الدور عبر املشاركة السريعة 

إلى التلميذ التالي.

يقوم املعلم مبا يلي: املوافقة على األفكار الصحيحة وتصحيح املفاهيم اخلطأ عند اللزوم. إذا ساهم التالميذ باستراتيجيات مفيدة في كل 
مرة أو بأفكار تساعد على فهم الكسور، فيضع في احلسبان إضافة تلك االستراتيجيات واألفكار إلى اخملطط الرئيس للكسور. يطلب من 

التالميذ حتّية بعضهم البعض.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 84

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: لقد قّدمنا التمثيل البياني بالنقاط سابًقا هذا العام، لذلك ينبغي أن يكون هذا القسم مراجعًة لكيفية قراءتها وتفسيرها. إذا اإلرشادات

تبنّي أن التالميذ يواجهون صعوبة، فاقِض بضع دقائق في مراجعة املفهوم ورمبا منذجة متثيل بياني بالنقاط آخر، كالتمثيل البياني بالنقاط 
لعدد اإلخوة.

1( يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ يفتحون كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 84: اربط، وقراءة اإلرشادات بصمت. مبجّرد 
أن يفهم التالميذ اإلرشادات، يطلب منهم البدء في العمل على مسألة حتليل األخطاء. وعند االنتهاء، يجب مناقشة اإلجابات واالستراتيجية 

التي اتبعوها مع الزميل املجاور .

مالحظة للمعلم: على التالميذ أن يدركوا أن التلميذ الذي حل مسألة جزئية "اربط" احتسب االرتفاع 34 سنتيمتًرا عندما عّد 9، ولكن 
املسألة تنص على االرتفاع األعلى من 34 سنتيمتًرا.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مضي 3 إلى 5 دقائق، استخدام عصّي األسماء الختيار تلميٍذ واحٍد أو تلميذين ليوضحوا أفكارهم ويشرحوا 
كيف حلّوا املسألة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. لنواصل عملنا على الكسور.

X X X X X X X X
X X X X X X

X X
X

30 31 32 33 34 35 36 37 38

83الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: الحظ طريقة حل التلميذ للمسألة التالية، وحّدد ما فعله بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم حل املسألة بنفسك.

الدرس 84: اربط

إجابة التلميذ: وفًقا ملا يوضحه التمثيل البياني بالنقاط، قفز 9 طالب إلى ارتفاع أعلى من 34 سنتيمتًرا. 

X = تلميذ واحد

استخدم التمثيل البياني بالنقاط لتحديد عدد التالميذ الذين قفزوا إلى ارتفاع أعلى من 34 سنتيمتًرا.  

االرتفاعات التي قفز إليها التالميذ

ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
وما الذي أخطأ فيه؟ 

وملاذا ارتكب التلميذ هذا اخلطأ برأيك؟

حل املسألة بنفسك. 
اشرح أفكارك.

سنتيمتًرا

املواد

يبدأ التالميذ الدرس بإجراء حتليل أخطاء ملراجعة 
التمثيل البياني بالنقاط. بعد ذلك، يواصلون توسيع 
فهمهم للكسور بدراسة كسور لها بسط أكبر من 1. 
ويرسمون أمثلة ويستخدمون مناذج مرسومة ملقارنة 

الكسور، بحيث يعمقون فهمهم للعالقة بني البسط واملقام 
وقيمة الكسر. ثم يختتمون الدرس بوضع تعريف ملصطلح 

"الكسر االعتيادي" وكتابة التعريف اجلديد.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
منذجة كسور ذات بسط أكبر من 1.  

قبل الدرس، ارسم منوذج خط أعداد لألسداس على 
السبورة. واكتب عليه العددين 0 و1 فقط.

أكبر من  
املفتاح  
أصغر من  
متثيل بياني بالنقاط  
بسط  
الكسر االعتيادي  
كسر الوحدة  

أشرطة مناذج كسور التالميذ  
أقالم رصاص ملونة أو أقالم حتديد  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

1( يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو دراسة الكسور التي لها بسط أكبر من 1. ُتسمى هذه الكسور "الكسور االعتيادية". 
فالكسور االعتيادية هي كسور بسطها أصغر من مقامها. وتعد كسور الوحدة كسوًرا اعتيادية، ألن بسطها أصغر من مقامها، ولكن 

1
3

هناك الكثير من الكسور االعتيادية األخرى. أخرجوا أشرطة مناذج الكسور وضعوا األجزاء التي تعّبر عن الكسر 

يقوم التالميذ مبا يلي: إخراج أشرطة مناذج الكسور ووضع األجزاء التي تعّبر عن األثالث.

1
3 يقول املعلم ما يلي: ارفعوا الكسر 

1
3 يقوم التالميذ مبا يلي: رفع جزء يعبر عن الكسر 

1 )ُثلث(، وهو كسر وحدة. اهمسوا بعدد هذه الكسور املطلوب لتكوين واحد صحيح.
3 يقول املعلم ما يلي: هذا 

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون: 3

يقول املعلم ما يلي: رائع. يكّون األثالث الثالثة واحًدا صحيًحا. ولكن، ماذا لو أن لدينا اثنني فقط من الثلث )ُثلثني(؟ )ارفع 
(. كم يساوي هذا الكسر؟ ميلوا واهمسوا بأفكاركم لزمالئكم املجاورين. وارفعوا أيديكم عندما  1

3 اثنني من األجزاء التي تعبر عن 
تستطيعون اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: امليل والهمس رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يوضح التلميذ إجابته ويكتبها على السبورة ويشرح 
أفكاره.

، على سبيل املثال: 23 يقوم املعلم مبا يلي: التحقق من فهم التلميذ لسبب كتابة الكسر بالصيغة 

  2
3 لدينا 2 من األجزاء التي تعبر عن الثلث، ولذلك نعبر عن الكسر بـ 

لدينا 2 من هذه األجزاء، إذن فإن البسط يساوي 2، وطاملا نحتاج إلى 3 لتكوين واحد صحيح، فإن املقام يساوي 3  

؟ كيف تعرفون ذلك؟  2
3 1 أم 

3 يقول املعلم ما يلي: الثلثان كسر اعتيادي ألن البسط أصغر من املقام. ولكن، أي الكسرين أكبر، 
حتدثوا إلى زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم عما الكسر األكبر وشرح سبب اختيارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بعض التالميذ ملشاركة إجاباتهم وشرحها. تكرار العملية بعد ذلك باستخدام أشرطة مناذج كسور مختلفة 
(. اطلب من التالميذ في كل مرة إخراج كسر الوحدة أواًل، وإنشاء كسر اعتيادي، وإخبار الزمالء املجاورين عن االسم  2

8
، و 4

6
3، و

4
)مثل 

الذي يعتقدون أنه يطلق على الكسر. بعد ذلك، اطلب من تلميذ القدوم إلى مقدمة الفصل لذكر اسم الكسر وكتابته على السبورة. ناقش ما 
الكسر األكبر من بني الكسرين موحدي املقامات، كسر الوحدة أم الكسر االعتيادي. استمر في هذه املناقشة ملدة 10 دقائق تقريًبا أو حتى 

يبدو أن التالميذ قادرون على توضيح الكسور االعتيادية باستخدام النماذج ويفهمون أن الكسر األكبر له بسط أكبر ويكون أقرب إلى تكوين 
واحد صحيح.

2. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا في استخدام مناذجكم لتوضيح كسور اعتيادية بسطها أكبر من 1. لنلِق نظرة على كسور 
اعتيادية على خط األعداد.

يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 84: التطبيق، ويرفع عدًدا من أصابعه يساوي عدد األجزاء على خط 
األعداد )6(.

 1
6 1 املسافة بني العددين 0 و1، اكتبوا من فضلكم 

6
يقول املعلم ما يلي: خط األعداد مقسوم إلى 6 أجزاء متساوية، وميثل كل جزء 

عند العالمة األولى على خط األعداد.

1
6 يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة 

1
6

1 على اخلط املرسوم على السبورة. ارسم خط قفزة يوضح أنك "قفزت" من 0 إلى 
6

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 

الصف الثالث االبتدائي 84

تدريب جماعي:

الدرس 84: التطبيق

تدريب فردي: 

اإلرشادات: ارسم منوذًجا لكل كسر ثم قارن باستخدام عالمة > أو <. ميكنك رسم خطوط أعداد أو صور. وإذا استخدمت مناذج الكسور، 
فارسم متثياًل لذلك أيًضا.

0 1

1( ارسم منوذًجا وقارن بني الكسرين:  

2( ارسم منوذًجا وقارن بني الكسرين:  

3( ارسم منوذًجا وقارن بني الكسرين:  

2
8

4
8

3
6

5
6

3
4

2
4

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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 1
6 يقول املعلم ما يلي: إًذا، إذا بدأت من عند 0، أو من عند صفر من األسداس، وانتقلت إلى العالمة األولى، فسأكون قد قطعت 

)ُسدس( الواحد الصحيح. ولكن، ماذا لو انتقلت أو قفزت، إلى العالمة التالية من خط األعداد؟ أين سأقف؟ ضعوا أصابعكم عند 
تلك العالمة. ثم أرفعوا أيديكم إذا كان بوسعكم مشاركة االسم الذي يجب إطالقه على هذه العالمة.

، ورفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت  2
6

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع أصابعهم على عالمة العدد 
اختيارهم إجاباتهم.

26 على خط األعداد. 2  وكتابة 
6

2 هو اإلجابة الصحيحة. رسم قفزة أخرى إلى عالمة 
6

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد أن العدد 

2 )سدسني( من الواحد الصحيح. اعملوا مع الزمالء املجاورين لتسمية بقية 
6 3. يقول املعلم ما يلي: جيد. لقد قطعنا مسافة 

عالمات خط األعداد.

66 على خط األعداد. 56 و 46 و 36 و يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم لتسمية العالمات 

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء أثناء عمل التالميذ ليطلب منهم كتابة الكسور على خط األعداد على السبورة. رسم قفزة 
واحدة لتمثيل املسافة املقطوعة حني يذكر التالميذ اسم كسر كل عالمة. الهدف هو رؤية األجزاء الستة املتساوية على خط األعداد.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. لنلِق نظرة على منوذج مختلف للكسور. يوجد في كتبكم مربع. ارسموا خطوًطا لتقسيم املربع إلى 
3 )ثالث ارباع( املربع. ارفعوا أيديكم عند االنتهاء.

4 أرباع. ثم ظللوا 

34. ورفع األيدي للمشاركة التطوعية.  يقوم التالميذ مبا يلي: رسم خطوط لتقسيم املربع في كتاب التلميذ إلى أرباع، ثم تظليل 
يرسم التلميذ الذي اختاره املعلم منوذًجا على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: اسأل التالميذ عما إذا كان أحدهم قد رسم النموذج بطريقة مختلفة، والسماح لهم بشرح حلولهم على السبورة. 
ثم اشرح للتالميذ أن هناك أربع طرق ميكن من خاللها تقسيم املربع، ولكّن يجب أن تكون جميع األجزاء متساوية، ويجب تظليل 3 منها 

34. أمثلة: للتعبير عن الكسر 

1 باستخدام مربع.
4 . سأرسم منوذًجا للكسر  3

4
يقول املعلم ما يلي: متثل جميع هذه النماذج الكسر االعتيادي 

. 1
4

3. إنشاء النموذج نفسه، ولكن بتظليل 
4

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار أحد مناذج الكسر 

؟ وما وجه  1
4

3 و
4 يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى هذين النموذجني. يوضح كال النموذجني أرباًعا. ما االختالف بني الكسرين 

الشبه بينهما؟ التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين. استخدموا كلمتي البسط واملقام في نقاشكم. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى 
عندما تكونون مستعدين ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع زمالئهم ملقارنة الكسرين. استخدام مصطلحات البسط واملقام لوصف أوجه الشبه 
واالختالف. رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم أفكارهم مع الفصل.

. وميكن أن يالحظ أيًضا بعض التالميذ ما يلي: 1
4

3 أكبر من 
4

مالحظة للمعلم: يجب أن يالحظ التالميذ أن الكسر 

عندما يكون لكسرين املقام نفسه، فإنه كلما زادت قيمة البسط كان الكسر أكبر.  
كلما ازداد البسط، اقترب الكسر أكثر من الواحد الصحيح.  

4. يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد مالحظات التالميذ الصحيحة وتصحيح املفاهيم الرئيسية اخلطأ. حني يكون التالميذ مستعدين للمتابعة، 
يطلب منهم العمل بشكل منفرد أو مع زمالئهم إلكمال ما تبقى من صفحة "التطبيق". تشجيع التالميذ الذين ينتهون مبكًرا على محاولة حل 

مسألة "التحدي".
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1( يقول املعلم ما يلي: لقد تناولنا اليوم كسوًرا بسطها أكبر من 1، وتعلمتم مصطلح الكسر االعتيادي. ُيرجى االنتقال إلى قسم 
مفردات الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة املفردات.

يقوم املعلم مبا يلي: العمل مع التالميذ لوضع تعريف للكسر االعتيادي. كتابة التعريف على السبورة، ثم يطلب من التالميذ نسخه إلى 
كتاب التلميذ. تشجيع التالميذ على إضافة أمثلة مع التعريف. ثم إضافة التعريف وبعض األمثلة إلى اخملطط الرئيس للكسور.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل على حل مسائل الكسور ورسم مناذج ومقارنة الكسور. على التالميذ الذين يعملون مبفردهم 
التحقق من حلولهم مع زمالئهم عندما ينتهون من احلل. وميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا احملاولة في مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء عملهم. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يبدو أنهم يواجهون صعوبة في 
منذجة الكسور االعتيادية اخملتلفة وتقدمي املساعدة عند احلاجة. استخدام إشارة جذب االنتباه في نهاية جزئية "تعلّم".

يقول املعلم ما يلي: احتفظوا بكتاب التلميذ أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأمل".
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نظرة عامة الدرس 85

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
مالحظة للمعلم: ما يلي هو مراجعة للصيغة املمتدة. لذا دّون مالحظات عن التالميذ الذين قد يحتاجون إلى مزيد من التدريب.اإلرشادات

1( يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 85: اربط، وقراءة اإلرشادات بصمت. 
ومبجّرد أن تتأكد من فهم التالميذ لإلرشادات، اطلب منهم البدء في العمل على مسألة حتليل األخطاء. وعندما ينتهون، عليهم التحقق من 

حلولهم مع الزميل املجاور. بعد مضي 3 إلى 5 دقائق، استدِع بعض التالميذ لشرح اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ ومشاركة إجاباتهم. 
على التالميذ أن يالحظوا أن اخلطأ املرتكب هو كتابة 40 من العشرات بداًل من 4. وإذا سمح الوقت، فاكتب القليل من األعداد اإلضافية 

على السبورة واطلب من التالميذ االلتفات إلى زمالئهم املجاورين للتعبير عن األعداد بالصيغة املمتدة )شفوًيا(. اطلب من التالميذ التطوع 
ملشاركة إجاباتهم مع الفصل. أمثلة:

  496
  2475
  3109
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اإلرشادات: الحظ طريقة حل التلميذ للمسألة التالية، وحّدد ما فعله بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم حل املسألة بنفسك.

الدرس 85: اربط

اكتب العدد التالي بالصيغة املمتدة: 1846

إجابة التلميذ: 1846 = 6 آحاد + 40 عشرة + 8 مئات + ألف واحدة.

ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
وما الذي أخطأ فيه؟ 

وملاذا ارتكب التلميذ هذا اخلطأ برأيك؟

حل املسألة بنفسك. 
اشرح أفكارك.

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس مبراجعة الصيغة املمتدة 
ومسألة حتليل أخطاء. ولعمليات املراجعة هذه أهمية في 
مساعدة التالميذ على االحتفاظ باملهارات واملفاهيم التي 

تعلموها مسبًقا. وفي اجلزء اخلاص بـ "تعلّم"، يخوض 
التالميذ حتدي رسم خط أعداد وتسميته، وحتديد 
موقع كسر محدد على خط األعداد، ورسم منوذج 

للكسر احملدد باستخدام أشكال أو مجموعات. وفي 
النهاية، يستغرقون وقًتا في تأّمل ما تعلّموه عن الكسور 

ويتعاونون لتوسيع مخطط الفصل الرئيس للكسور 
وتعزيزه.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
التعبير عن عدد ما بالصيغة املمتدة.  
تقسيم خطوط األعداد إلى العدد احملدد من   

األجزاء املتساوية.
حتديد موقع الكسور االعتيادية على خط األعداد.  
رسم مناذج للكسور باستخدام األشكال   

الهندسية أو اجملموعات.

عرض اخملطط الرئيس للكسور في مكان يستطيع   
جميع التالميذ رؤيته.

مراجعة املفردات السابقة عند احلاجة.

اخملطط الرئيس للكسور  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1( يقول املعلم ما يلي: هدفنا اليوم هو حتديد موقع الكسور االعتيادية على خط األعداد.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بعض التالميذ لشرح كسور الوحدة والكسور االعتيادية وتقدمي أمثلة. تأكيد اإلجابات الصحيحة وتصحيح 
املفاهيم اخلطأ لدى التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: سنتدرب اليوم على وضع كسور اعتيادية على خط األعداد.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم خط األعداد هذا على السبورة.

0 1

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: قال أحد التالميذ إن خط األعداد هذا مقّسم إلى نصفني ألنه هناك خطني مرسومني على خط األعداد. فهل 
هو على صواب؟ حتدثوا إلى زمالئكم املجاورين. وعندما تكون لديكم إجابة، ارفعوا اإلبهام إلى أعلى.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى الزمالء اجملاورين عن خط األعداد. رفع اإلبهام إلى أعلى عندما يكونوا مستعدين. يشارك 
التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: عند الضرورة، استخدام أشرطة الكسور مبثابة مناذج ملطابقة قصاصات الورق مع اخلطوط على خط األعداد. 
استدعاء تالميذ متطوعني لكتابة الكسور على خط األعداد. إعطاء التالميذ كسوًرا بدون ترتيب ويطلب منهم حتديدها على خط األعداد إذا 

1
3 33 و 03 و 23 ثم املتابعة مع الكسور  كانوا مستعدين خلوض حتٍد. على سبيل املثال، ميكنك البدء بالكسر 

يقول املعلم ما يلي: عندما نستخدم خط أعداد لتوضيح كسور، فمن املهم أن تكون املسافة بني اخلطوط التي تقسم األجزاء 
متساوية. في رأيكم، ما سبب أهمية ذلك؟ حتدثوا إلى الزمالء املجاورين ثم ارفعوا أيديكم عندما تكون لديكم فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم عن أهمية املسافات املتساوية. رفع األيدي عندما يكونون مستعدين للمشاركة. 
يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد اإلجابات الصحيحة وتصحيح املفاهيم اخلطأ لدى التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 85: التطبيق، وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات.

يقوم املعلم مبا يلي: يتعاون التالميذ حلل املسألة األولى مًعا. تذكير التالميذ برسم اخلطوٍط بدقة إلنشاء أجزاء متساوية على خط األعداد. 
ومبجرد أن يفهموا اإلرشادات ويحلوا املسألة األولى، يطلب منهم العمل مبفردهم على ما تبقى من نشاط جزئية "تعلّم". تشجيع التالميذ 

الذين ينتهون مبكًرا على محاولة حل مسألة "التحدي". التجول ومراقبة التالميذ وهم يعملون. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يواجهون 
صعوبة. التفكير في تكوين مجموعات ثنائية تضم واحًدا من هؤالء التالميذ وتلميًذا آخر بوسعه مساعدته على فهم الكسور على خط األعداد. 

استخدام إشارة جذب االنتباه في نهاية جزئية "تعلّم".

0 1

0 1

0 1

0 1
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اإلرشادات: لكل مسألة، قم باخلطوات التالية:

1( قّسم خط األعداد إلى العدد املوّضح من األجزاء املتساوية. 

2( اكتب جميع الكسور على خط األعداد.

3( ضع دائرة حول الكسر االعتيادي احمُلدد في السؤال. 

4( ارسم منوذًجا للكسر احملاط بدائرة باستخدام شكل هندسي أو مجموعة.

الدرس 85: التطبيق

3
4 قّسم خط األعداد إلى أرباع. ضع دائرة حول 

1
2 قّسم خط األعداد إلى نصفني. ضع دائرة حول 

4
6 قّسم خط األعداد إلى أسداس. ضع دائرة حول 

2
قّسم خط األعداد إلى أثالث. ضع دائرة حول 3

1( يقول املعلم ما يلي: لقد عملنا كثيًرا لنتعلم الكسور - ماهيتها، وكيفية منذجتها، وكيفية قراءتها وكتابتها، وكيفية عرضها على 
خط األعداد، وكيفية مقارنتها. لنقِض حلظات في التحقق من أن مخططنا الرئيس للكسور يعبر عن كل شيء تعّلمناه.

يقوم املعلم مبا يلي: العمل مع التالميذ على حتديد معلومات جديدة وإضافتها إلى اخملطط الرئيس الفصلي للكسور.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد معلومات جديدة تعلّموها عن الكسور ومشاركتها إلضافتها إلى اخملطط الرئيس للكسور.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1( يقول املعلم ما يلي: سنقوم اليوم في اجلزء اخلاص بـ "اربط" بالعد تصاعدًيا وتنازلًيا بالكسور بداًل من األعداد الصحيحة. اإلرشادات

خالل درس الرياضيات األخير، استكشفنا كسوًرا لها بسط أكبر من 1. ورسمنا مناذج لكسور اعتيادية ونظرنا إليها على خط أعداد. 
واليوم، سنتدرب على العد بالكسور تصاعدًيا حتى الواحد الصحيح وتنازلًيا حتى الصفر. سأعطيكم مثااًل.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الكسور على السبورة وعّدها بصوت مرتفع.

يقول املعلم ما يلي: لو أردت العد باألنصاف، لكان بإمكاني أن أقول "صفر من األنصاف )أو صفر(، نصف، نصفان )أو واحد(".

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة العد تنازلًيا باألنصاف، ثم يطلب من التالميذ العد باألثالث أثناء كتابتك الكسور على السبورة. وإن أمكن، 
أطلب من تالميذ متطوعني الوقوف بجوارك لقيادة عملية العد.

يقوم التالميذ مبا يلي: العّد بالكسور بصوت مرتفع مع املعلم. يقود التالميذ الذين يختارهم املعلم عملية العد في مقدمة الفصل.

املواد

يبدأ التالميذ الدرس بتطبيق فهمهم للكسور على خط 
أعداد بغرض التدريب على العّد تصاعدًيا وتنازلًيا. 

ويطبقون فهمهم للكسور االعتيادية أثناء لعب كٍل منهم 
مع زميله لعبة حتٍد لقراءة كسور اعتيادية وكتابتها. 

ويستخدمون ما تعلّموه لإلجابة عن سؤال في كراس 
الرياضيات يطلب منهم مقارنة كسور وحدة وكسور 

اعتيادية، مع تقدمي أمثلة ومناذج لدعم فكرهم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
العد بالكسور تصاعدًيا وتنازلًيا.  
قراءة الكسور االعتيادية وكتابتها.  
مقارنة كسور الوحدة والكسور االعتيادية.  

اطبع مجموعات من بطاقات لعبة الكسور وُقّصها   
)مجموعة واحدة لكل مجموعة ثنائية من التالميذ(. 

راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم 
لبطاقات لعبة الكسور. انظر جتهيزات املعلم للفصل 

للدرس 86 للحصول على تعليمات مفصلة.

مراجعة املفردات السابقة عن الكسور.

اخملطط الرئيس للكسور  
بطاقات لعبة الكسور )مجموعة   

واحدة من البطاقات لكل مجموعة 
ثنائية من التالميذ(

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1( يقول املعلم ما يلي: هدف التعلم اليوم هو التدريب على قراءة وكتابة مجموعة متنوعة من الكسور االعتيادية أو كسور بسطها 
أصغر من مقامها. ُترى، ماذا نسمي الكسر الذي بسطه ومقامه متساويان؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا رغبتم في مشاركة فكرتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ اخملتارون إجاباتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد اإلجابة الصحيحة: 1 أو واحد صحيح

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: الكسور االعتيادية أصغر من الواحد الصحيح. في درسنا األخير، تدربنا على مقارنة بعض الكسور االعتيادية 
التي لها املقام نفسه ورسمنا مناذج لها. تذكروا أن الكسور االعتيادية ميكن أيًضا أن تكون كسوًرا من مجموعة. لنلعب لعبة سريعة 

لنوضح ما نعرفه عن الكسور االعتيادية. سأستدعي بعض التالميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار بنتني وولد للوقوف في مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي: ما عدد التالميذ في هذه املجموعة؟ ارفعوا أصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع 3 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: ما الكسر املقابل لعدد البنات في هذه املجموعة؟ اهمسوا باإلجابة في أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون باإلجابة في أيديهم.

2 كسر اعتيادي. لنلعب من جديد.
3 2 من املجموعة بنات، فأنتم على صواب. 

3 يقول املعلم ما يلي: إذا قلتم إن 

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية باختيار عدد مختلف من التالميذ للمجموعة والنظر إلى خواص مختلفة. تتضمن بعض األمثلة:

4 تالميذ في اجملموعة )3 يرتدون مالبس حمراء وواحد يرتدي مالبس خضراء(. اسأل التالميذ عن الكسر الذي يعبر عن عدد   
التالميذ الذين يرتدون مالبس خضراء في اجملموعة. وما الكسر الذي يعبر عن عدد التالميذ الذين يرتدون مالبس حمراء؟

6 تالميذ في اجملموعة )بعضهم يرتدي أحذية رياضية وآخرون يرتدون أنواًعا أخرى من األحذية(. اطرح السؤال التالي: "ما   
الكسر الذي يعبر عن عدد التالميذ الذين يرتدون أحذية رياضية؟"

في كل مرة، اكتب الكسر االعتيادي على السبورة أو اطلب من تلميذ القيام بذلك.

2. يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. اليوم، ستلعبون لعبة مع زميل لكم. وستستخدمون مجموعة من بطاقات الكسور وكتاب 
التلميذ. يرجى فتح كتابك على صفحة الدرس 86: التطبيق، وقراءة اإلرشادات ألنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ رفع األيدي وتكوين ثنائيات، وتوزيع البطاقات على الزمالء، ثم يطلب منهم أن يبدأوا اللعب، 
مبجرد أن يفهموا اإلرشادات. تشجيع التالميذ الذين ينتهون مبكًرا على محاولة حل مسائل "التحدي". التجول في أرجاء الفصل ومالحظة 

التالميذ وهم يلعبون اللعبة مًعا. عند اقتراب انتهاء اجلزء اخلاص بـ "تعلّم"، استخدم إشارة جذب االنتباه. اطلب من التالميذ االحتفاظ 
بالبطاقات ثم اجمع مجموعات البطاقات. 89الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: 

اخلط بطاقات األعداد وضعها مقلوبة بينك وبني زميلك.	 

تبادال األدوار في قلب بطاقة واحدة كل مرة واتباع اإلرشادات. 	 

إذا قلبت بطاقة عليها صورة، فقل اسم الكسر لزميلك وسجله في مكان احلل. 	 

إذا قلبت بطاقة عليها عدد كسري، فقل اسم الكسر لزميلك وارسم منوذًجا واحًدا على األقل يعبر عن 	 
الكسر في مكان احلل. 

الدرس 86: التطبيق

عندما يتفق زميلك مع إجابتك، احتفظ بالبطاقة، وبعدها يأتي دور زميلك في اللعب. وإذا لم يتفق معك، فعليه تصحيح وشرح خطئك، 
وإعادة بطاقتك إلى البطاقات األخرى. 

ب(أ(

د(ج(

و(هـ(

ح(ز(

1( يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 86: كراس الرياضيات، وقراءة اإلرشادات في صمت. يتأكد من 
فهم التالميذ لألسئلة، ويطلب منهم البدء في العمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من جمع كّراسات الرياضيات من التالميذ لقراءة اإلجابات، مما يوفر لك معلومات قيمة عن فهم التالميذ احلالي 
لكسور الوحدة والكسور االعتيادية.

الصف الثالث االبتدائي 92

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن كسور الوحدة والكسور االعتيادية. 

ما أوجه التشابه واالختالف بني كسور الوحدة والكسور االعتيادية؟ ارسم منوذًجا واستخدم األعداد لشرح أفكارك. 

الدرس 86: كراس الرياضيات

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1( يقوم املعلم مبا يلي: من فضلكم، أخرجوا كتاب الرياضيات للتلميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 87: "اربط"، واقرأوا اإلرشادات في اإلرشادات

صمت. منح التالميذ من 5 إلى 7 دقائق تقريبًا حلل مسألة جزئية "اربط". مراجعة اإلجابات مع الفصل بعد ذلك. وأخيًرا يطلب من بعض 
التالميذ اخلروج إلى السبورة ورسم أفكارهم. تتضمن احللول املمكنة:

مالحظة للمعلم: لم يتم تدريس الكسور املتكافئة بعد، ولكن ميكن اإلشارة إليها عند مصادفتها. ميكن استخدام اجلزء اخلاص بـ "اربط" 
ملراجعة األفكار التالية ومناقشتها:

أسماء الكسور: ما الكسر الذي يعبر عن قطعة واحدة من الكعكة؟ كيف تعرفون ذلك؟  
24 من الكعكة. ماذا يعني البسط؟ وماذا يعني املقام برأيكم؟   معاني الكسور: بالنسبة للحل ج، قررنا أن كل طفل يحصل على 
ميكن أن متثل األجزاء مختلفة األشكال الكسر نفسه إذا كان لها احلجم نفسه بالنسبة للواحد الصحيح: هل اجلزآن اللذان يبلغ   

كل منهما نصًفا في احللني أ و ب متساويان أم مختلفان في احلجم؟ كيف ميكننا إثبات ذلك؟
. هل ميثل هذان الكسران الكمية نفسها أم كميتني مختلفتني من الكعكة؟ كيف    2

4
1 و
2

الكسور املتكافئة: حصلنا على إجابتني - 
2 الشيء نفسه؟

4
1 و
2

ميكننا إثبات ذلك؟ هل يعني الكسران 

1

2

3

4

12

34

12

34

12

12341234

34

احلل أ

احلل ج

احلل ب

احلل د
93الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: استخدم املربعات حلل املسألة.

الدرس 87: اربط

يريد أربعة أطفال تقاسم كعكتني مربعتني بحيث يحصل كّل منهم على املقدار نفسه. فّكر في عدد الطرق اخملتلفة التي ميكنك من خاللها 
تقسيم الكعكتني بالتساوي بني األطفال األربعة.

املواد

في هذا الدرس، يعمل التالميذ على حل سؤاٍل صعٍب 
خالل اجلزء اخلاص بـ "اربط" عن الطرق اخملتلفة التي 
ميكن من خاللها تقسيم األشكال الهندسية إلى أنصبة 
كسرية عادلة )متساوية(. وفي اجلزء اخلاص بـ "تعلّم" 

يقارنون كسوًرا لها نفس البسط وكسوًرا لها نفس املقام. 
ويختارون فرضية ملقارنة الكسور ويختبرونها ويشاركون 

فهمهم في كراس الرياضيات في نهاية الدرس.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
مقارنة كسرين لهما نفس املقام.  
مقارنة كسرين لهما نفس البسط.  
شرح طريقة مقارنة الكسور.  

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

الفرضية  

مناذج كسور - مجموعة للمعلم   
ومجموعات للتالميذ

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

1( يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو اإلجابة عن السؤال األساسي عن الكسور. والسؤال هو: كيف نقارن الكسور؟ من ميكنه 
أن يذّكرنا بكيفية استخدام كلمة "مقارنة" في الرياضيات؟ ما املقصود مبقارنة الكسور؟

يقوم التالميذ مبا يلي: ورفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ اخملتارون أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 87: "التطبيق"، وإخراج أشرطة ودوائر كسور. إرشاد التالميذ إلى 
العمل مع الزمالء املجاورين حلل املسألة األولى في الكتاب.

بعد 4 إلى 5 دقائق، استدعاء بعض التالميذ ملشاركة إجاباتهم وشرح أفكارهم. تذكير التالميذ بأن الواحد الصحيح يجب أن يكون له 
. 14  > 34 احلجم نفسه إذا رسم التالميذ مناذج. تأكيد أن 

2. يقول املعلم ما يلي: لنضع فرضية عن مقارنة كسرين لهما املقام نفسه. الفرضية هي تخمني يستند إلى معلومات. فكروا فيما 
تعرفونه عن الكسور واملسألة األولى التي قمنا بحلها. في املربع 2، اكتبوا فرضيتكم عن كيفية مقارنة كسرين لهما املقام نفسه. 

احرصوا على استخدام مفردات الرياضيات وأنتم تكتبون فرضيتكم، وعندما تنتهوا، اختبروها في املربعني 3 و4 ملعرفة ما إذا 
كانت فرضيتكم صحيحة أم ال.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع فرضية ملقارنة كسرين لهما املقام نفسه وتسجيلها. اختبار الفرضية ملعرفة ما إذا كانت صحيحة 
أم ال.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ 5 إلى 8 دقائق إلجناز العمل. استخدام إشارة جذب االنتباه الستعادة انتباه التالميذ مجدًدا ويطلب 
منهم مناقشة ما إذا كانوا قد أثبتوا الفرضية أم ال.

يقول املعلم ما يلي: ماذا لو كان للكسرين البسط نفسه ومقامان مختلفان؟ كيف حتددون الكسر األكبر؟ شاركوا أفكاركم مع 
زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم عن كيفية مقارنة كسرين لهما البسط نفسه ولكن مقاماهما مختلفان.

3. يقول املعلم ما يلي: اعملوا مع الزمالء املجاورين على املسألة 5. وتذكروا أن تثبتوا ما تقولونه باستخدام مناذج كسوركم أو 
بالرسم.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم حلل املسألة 5:

يقوم املعلم مبا يلي: بعد بضع دقائق، استدعاء بعض التالميذ ملشاركة إجاباتهم وشرح أفكارهم وتوضيح حلولهم. إذا كان التالميذ 
2
4

23 أكبر من الكسر  يواجهون صعوبات، فارسم منوذجًا أو استخدم شرائط أو دوائر الكسور لتوضيح أن الكسر 

4. يقول املعلم ما يلي: واآلن، حددوا فرضية لطريقة مقارنة كسرين لهما البسط نفسه ولكّن مقاميهما مختلفان. واكتبوا 
فرضياتكم في كتابكم. وعند انتهائكم من كتابتها، اختبروها في املسألتني 7 و8.

يقوم التالميذ مبا يلي: التوصل إلى فرضية ملقارنة كسرين لهما املقام نفسه وتسجيلها. اختبار الفرضية ملعرفة ما إذا كانت 
صحيحة أم ال.

يقوم املعلم مبا يلي: منح الطالب 3 إلى 5 دقائق إلجناز العمل. بعد ذلك، استدعاء بعض التالميذ ملشاركة إجاباتهم وشرح أفكارهم 
وتوضيح حلولهم.

يقول املعلم ما يلي: احتفظوا بكتاب التلميذ أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأمل".

الصف الثالث االبتدائي 94

مقارنة كسور لها نفس املقام 

اإلرشادات: أجب عن األسئلة التالية.

الدرس 87: التطبيق

3؟ اشرح طريقة حلك، ثم استخدم عالمة > أو < لكتابة اإلجابة.
4 1 أم 

4 1( أي الكسرين أكبر، 

2( ما فرضيتك في مقارنة الكسور ذات املقامات املتشابهة؟ 

؟ استخدم منوذًجا إلثبات إجابتك ثم اكتب جملة مقارنة باستخدام عالمة > أو <. 2
8 5 أم 

8 3( اختبر فرضيتك: أي الكسرين أكبر، 

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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1( يقول املعلم ما يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 87: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح صفحة كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: كان هدفنا اليوم هو اإلجابة عن السؤال األساسي: كيف نقارن الكسور؟ استخدموا ما تعرفونه عن مقارنة 
الكسور، سواء كان لها املقام نفسه أو مقامات مختلفة، لإلجابة عن السؤال.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم لكتابة إجابة عن السؤال األساسي.

يقوم املعلم مبا يلي: التأكد من جمع كتب التالميذ وقراءة ما كتبوه في كراساتهم. توّفر هذه املعلومات املكتوبة معلومات قّيمة عن فهم 
التالميذ لكيفية مقارنة كسور لها البسط نفسه أو املقام نفسه.

97الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن مقارنة الكسور باإلجابة عن السؤال التالي. ميكنك استخدام أعداد وكلمات وصور لتوضيح أفكارك.

الدرس 87: كراس الرياضيات

كيف نقارن الكسور؟

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 88

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1( يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 88: اربط، وقراءة اإلرشادات بصمت. اإلرشادات

ومبجرد فهمهم لإلرشادات، يطلب من التالميذ البدء بالعمل مبفردهم إلكمال نشاط املراجعة. تذكير التالميذ بقراءة إرشادات كل مجموعة من 
األعداد بدقة. بعد 3 إلى 5 دقائق، االطالع على اإلجابات مًعا. استدعاء بعض التالميذ ملشاركة إجاباتهم وتوضيح كيفية حلهم للمسألة. 
تذكير التالميذ بأن االستراتيجية األهم هي البدء بالنظر إلى العدد ذي القيمة املكانية الكبرى، أي العدد في أقصى اليسار، ثم املقارنة إذا 

لم ُيذكر ذلك مسبًقا.
؛؛؛

؛؛؛

؛؛؛

؛؛؛
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اإلرشادات: رّتب األعداد وفًقا لإلرشادات.

432342443324

 10245 11123 245110001

99990199991

 89001 90002 900208999

الدرس 88: اربط

من األصغر إلى األكبر:

من األكبر إلى األصغر

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس مبراجعة ترتيب األعداد والقيم 
املكانية حتى 10000. وبعد أن أصبح لديهم فهم عميق 
للكسور، أصبحوا جاهزين لالنتقال إلى حل مسائل 
جمع الكسور باستخدام النماذج احملسوسة وبرسم 

مناذج. خالل اجلزأين اخلاصني بـ "تعلّم" و"تأّمل" يعمل 
التالميذ على فهم سبب ضرورة توحيد املقامات عند جمع 

الكسور.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
ترتيب أربعة أعداد من األصغر إلى األكبر أو   

من األكبر إلى األصغر.
جمع كسرين لهما املقام نفسه.  
شرح أهمية أن تكون املقامات موحدة عند جمع   

الكسور.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

اجلمع  
موّحد  
حاصل اجلمع  

أشرطة ودوائر مناذج الكسور؛   
مجموعة للمعلم ومجموعات للتالميذ.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1( يقوم املعلم مبا يلي: رسم ما يلي على السبورة:

يقول املعلم ما يلي: لقد أصبحتم خبراء في قراءة الكسور وكتابتها والعثور عليها على خط األعداد. واآلن، أصبحتم مستعدين 
2 من قطعة 

3 للتحّدي التالي. هدف التعّلم اليوم هو جمع كسور لها املقام نفسه. لقد رسمت قطعتي حلوى على السبورة. لدّي 
5 من القطعة الثانية. إذا وضعت قطعتي احللوى في يدي، فسيكون بإمكاني دمجهما مًعا، ولكن ماذا سأسمي 

8 احللوى األولى و
القطع؛ أثالًثا أم أثماًنا؟ إذا أردت كتابة مسألة رياضيات لهذين الكسرين، فهل ميكنني حلها؟ شاركوا أفكاركم مع زمالئكم 

املجاورين.

58 = _____ على السبورة.  + 2
3 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم مع زمالئهم.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء التالميذ ملشاركة أفكارهم مع الفصل.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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مالحظة للمعلم: على التالميذ أن يفهموا أنه ال ميكن جمع قطعتي احللوى هاتني مًعا ألنهما مقطوعتان بحجمني مختلفني.

2. يقول املعلم ما يلي: اآلن، ماذا لو أن قطعتي احللوى ُقطعتا إلى أرباع؟ االنتقال إلى صفحة الدرس 88: "التطبيق"، وانظروا 
إلى املسألة األولى.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" والنظر إلى املسألة األولى.

يقول املعلم ما يلي: هل ميكننا جمع الكسرين املمثلني لقطعتي احللوى هاتني مًعا؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم أفكارهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ حتديد مقام كلتا قطعتي احللوى )4( ثم كتابة الكسر الذي يعبر عن كل منهما.

يقول املعلم ما يلي: لهذين الكسرين املقام نفسه. ومن الطرق األخرى لقول ذلك استعمال مصطلح "مقام موحد". لهذين 
الكسرين مقام موحد.

14 في كتاب التلميذ. 24 و يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة 

1
4 2 و

4 يقول املعلم ما يلي: نريد اآلن جمع هذين الكسرين مًعا. التفتوا وحتدثوا  إلى زمالئكم املجاورين  عن اإلجابة عن مجموع 

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ دقيقة إلى دقيقتني ملناقشة اإلجابات. ثم استدعاء عدة تالميذ ملشاركة أفكارهم مع الفصل. املفهوم اخلطأ 
38. اشرح لتالميذك أن حجمي القطعتني )املقام( ال يتغير، بل يتغير عدد القطع فقط )البسط(. األكثر شيوًعا هو أن اإلجابة تساوي 

3. يقول املعلم ما يلي: لنتحقق من هذا احلل باستخدام أشرطة الكسور. لقد سحبت مجموعتي من األرباع وشريط الواحد 
2
4 الصحيح اخلاص بي. أواًل، لدي 

2
4

يقوم املعلم مبا يلي: رفع 

2 الواحد الصحيح.
4 يقول املعلم ما يلي: لنضعه على شريط الواحد الصحيح ألن هذا الكسر ميثل 

24 على شريط الواحد الصحيح. يقوم املعلم مبا يلي: وضع 

1
4 يقول املعلم ما يلي: بعد ذلك، أريد إضافة 

14 إلى األشرطة املوجودة على شريط الواحد الصحيح. يقوم املعلم مبا يلي: إضافة شريط الـ 

يقول املعلم ما يلي: اآلن، لنعّد األرباع التي لدينا. عّدوا معي.

3 )ربع، ربعني، ثالث أرباع( بصوٍت مرتفع. يكتب 
4

24 و 1 و
4

 يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى أشرطة األرباع وعّد 
3
4  = 14  + 24 على السبورة: 

3 ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم شرح سبب بقاء املقام هو نفسه.
4 يقول املعلم ما يلي: نعم، اإلجابة 

يقوم التالميذ مبا يلي: ورفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ اخملتارون أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء التالميذ ملشاركة أفكارهم مع الفصل. يجب أن يدرك التالميذ أن أحجام قطع احللوى ال تتغير، ولذلك ال 
يتغير املقام.

يقول املعلم ما يلي: لنرسم مجموع الكسور، أو املجموع، في النموذج ونكتب مسألة لتوضيح طريقة احلل في أسفل اإلطار األول 
من كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم مجموع الكسور وكتابة املسألة.

99الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: أجب عن األسئلة التالية، وتأكد من شرح طريقة حّلك.

اكتب املسألة:

اجمع الكسرين وارسم اجملموع في هذا النموذج.

الدرس 88: التطبيق

قطعة احللوى رقم 1

قطعة احللوى رقم 2

عّبر عن هذا النموذج بكسر: 

عّبر عن هذا النموذج بكسر: 
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1( يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 88: كّراس الرياضيات، وقراءة السؤال املوجود فيه بصمت. 
ومبجرد أن يتأكد من فهم التالميذ لإلرشادات، يطلب منهم البدء في العمل على ما كتبوه في كراسات الرياضيات. يتأكد من جمع كتب 

التالميذ وقراءة ما كتبوه في كراساتهم لتقييم تقدمهم.

الصف الثالث االبتدائي 102

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن جمع الكسور. باإلجابة عن السؤال واستخدام كلمات وأعداد وصور لشرح أفكارك.

الدرس 88: كراس الرياضيات

ملاذا ميكننا جمع كسور لها نفس املقام فقط؟

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

4. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ العمل مبفردهم إلكمال حل بقية مسائل اجلمع، ويسمح لهم باستخدام أشرطة كسور أو رسم 
مناذج عند الضرورة. تشجيع التالميذ الذين ينتهون مبكًرا على محاولة حل مسألة "التحدي". التجول في الفصل أثناء عمل التالميذ ملالحظة 

تقدمهم. تقدمي املساعدة عند اللزوم وتدوين مالحظات عن التالميذ الذين يحتاجون إلى املزيد من التدريس والتدريب.
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نظرة عامة الدرس 89

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1( يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 89: "اربط"، اختيار متطوع لقراءة السؤال اإلرشادات

بصوتٍ مرتفع. منح التالميذ 3 إلى 5 دقائق للعمل على حل املسألة. ثم استدعاء عدة تالميذ ملشاركة حلولهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: لقد أّديتم عماًل رائًعا في تطبيق ما تعلمتموه عن جمع الكسور. عندما يكون بإمكانكم حتديد األخطاء، فإنكم 
تساعدون أنفسكم على التعّلم بشكل أفضل.

103الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: حّلل طريقة حل التلميذ وأجب عن األسئلة. حدد اخلطأ. ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ وما الذي أخطأ فيه؟ ثم حل 
املسألة بنفسك.

الدرس 89: اربط

4
12 = 1

6  + 3
6

ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟
حل املسألة بنفسك. اشرح أفكارك.وملاذا ارتكبه برأيك؟

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس بتحليل خطأ شائع ُيرتكب عند 
جمع الكسور. بعد ذلك، يستخدم التالميذ مناذج ورسوم 
كسور لطرح كسور لها املقام نفسه. ويختتمون الدرس 
بالتعبير كتابًة عما تعلموه عن جمع الكسور وطرحها. 

جميع أنشطة التعلّم في هذا الدرس مصممة للتحقق من 
فهم التالميذ ودعم تعلّمهم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
طرح كسور موحدة املقامات.  
شرح كيفية جمع وطرح الكسور موحدة   

املقامات.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

موّحد  
ناجت الطرح  
الطرح  

أشرطة ودوائر مناذج الكسور؛   
مجموعة للمعلم ومجموعات للتالميذ.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1( يقول املعلم ما يلي: هدفنا الرياضي اليوم هو طرح كسور لها املقام نفسه. ُيرجى إخراج األرباع من مناذج الكسور. ميكنكم 
استخدام أشرطة الكسور أو دوائر الكسور.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخراج األرباع.

يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 89: "التطبيق"، وانظروا إن كان بوسعكم حل املسألة األولى بأنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وحل املسألة 1.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ من 2 إلى 3 دقائق حلل املسألة. ثم استدعاء التالميذ ملشاركة أفكارهم. طرح أسئلة عليهم، مثل:

كيف استخدمتم مناذج الكسور حلل هذه املسألة؟  
كيف ميكنكم شرح عملية طرح الكسور باستخدام رسم؟  
ما أوجه الشبه بني طرح الكسور وجمعها؟  
هل من الضروري أن يكون للكسرين مقام موّحد؟ وملاذا؟  

إذا لم يكن أي من هذه األسئلة واضًحا للتالميذ، فراجع معلومات الدرس األخير وذكرهم بأن املقام يبقى نفسه ألن حجم القطع )أو املقدار 
الذي ُقسم إليه الواحد الصحيح( يبقى نفسه.

 = 1
4  – 2

4  )1

 = 1
3 – 3

3 )3

 = 2
8  – 4

8  )2

 = 3
8  – 7

8  )4
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اإلرشادات: حل املسائل التالية، وارسم منوذًجا لتوضيح طريقة حلك.

الدرس 89: التطبيق

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

1( يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 89: كّراس الرياضيات، وقراءة السؤال املوجود فيه بصمت. التأكد 
من فهم التالميذ لإلرشادات، ثم إرشادهم إلى البدء في العمل. جمع كتب التالميذ لقراءة ما كتبوه في كراسات الرياضيات. يجب أن يكون 

التالميذ قادرين على توضيح أن املقام يظل دائًما كما هو ألن حجم جزء الكسر يبقى على حاله ولكن عدد القطع يتغير.

الصف الثالث االبتدائي 106

اإلرشادات: تأمل ما تعّلمته عن جمع الكسور وطرحها. ثم اشرح قواعد جمع وطرح كسور لها نفس املقام.

الدرس 89: كراس الرياضيات

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

2. يقول املعلم ما يلي: رائع. ُيرجى املتابعة حلل املسائل في كتاب التلميذ. ميكنكم التحقق من إجاباتكم مع زمالئكم املجاورين 
أثناء عملكم. وتذكروا استخدام مناذج الكسور أو خط األعداد أو رسم منوذج بحيث ميكنكم رؤية كيفية سير عملية طرح الكسور. 

وإذا انتهيتم قبل اآلخرين، فاعملوا على حل مسألة "التحدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل فردًيا حلل مسائل جزئية "التطبيق". التحقق من العمل مع زميل.

يقوم املعلم مبا يلي: مراقبة التالميذ أثناء تأديتهم للنشاط. تدوين مالحظات عن الطالب الذين يحتاجون دعًما إضافًيا. استخدام إشارة 
جذب االنتباه في نهاية جزئية "تعلّم".

 يقول املعلم ما يلي: من فضلكم، أبقوا كتب التلميذ أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأّمل".
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نظرة عامة الدرس 90

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1( يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 90: "اربط" في كتاب الرياضيات للتلميذ. ويطلب من التالميذ اإلرشادات

التطوّع لشرح العالقة بني األعداد الثالثة في املثلث. إذا لم يتذكر أي من التالميذ تلك املعلومة، فإنه يطلب من التالميذ التفكير في العملية 
)أو العمليات( التي ميكن أن متثلها املثلثات. قد يدرك بعض التالميذ عالقة الضرب، بينما قد يدرك آخرون عالقة القسمة. وميكن للتالميذ 
استخدام أي منهما حلل املسائل وكتابة العامل اجملهول. يطلب من التالميذ إكمال نشاط املراجعة مبفردهم. ميكن للتالميذ الذين انتهوا 

مبكًرا محاولة حل مسألة "التحدي". مراجعة اإلجابات مًعا عندما تتبقى بضع دقائق في اجلزء اخلاص بـ "اربط".

107الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: استخدم الضرب أو القسمة إليجاد العدد املجهول في كل مثلث. املثلث األول مثال محلول.

الدرس 90: اربط

36

60
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81

28

56

6

7

6

10

12

9

8

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس مبراجعة القسمة وحقائق 
العائلة. ومن ثم يعملون على حل مجموعة من مسائل 

جمع الكسور وطرحها ومقارنتها. وقد ُخلَطت هذه 
املسائل عمًدا في كتاب التلميذ، وذلك كي يتمهل التالميذ 

ويفكروا فيما تطلبه كل مسألة. وأخيًرا، ُيطلب من 
التالميذ محاولة كتابة مسألة كالمية من تأليفهم عن 

الكسور. ميثل ذلك حتدًيا للتالميذ ويعّد أيًضا تقييًما غير 
رسمي ملعرفة مدى حسن فهمهم ملا تعلّموه حديًثا.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
تطبيق فهمهم للكسور حلل مسائل من العالم   

الواقعي.
كتابة مسألة كالمية من العالم الواقعي تتضمن   

كسوًرا.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

مراجعة املفردات السابقة عند احلاجة.

أشرطة ودوائر مناذج الكسور؛   
مجموعة للمعلم ومجموعات للتالميذ.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1( يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو تطبيق فهمكم للكسور على مسائل حياتية من العالم الواقعي. لقد تعّلمتم طريقة 
جمع الكسور وطرحها ومقارنتها، وستستخدمون اليوم العمليات الثالث حلل مسائل كالمية. عند حل كل مسألة كالمية، سيتعني 

عليكم التوقف والتفكير فيما يطلبه السؤال. وسيتعني عليكم أيًضا شرح إجابتكم. ميكنكم استخدام أشرطة الكسور أو الدوائر 
أو رسم خط أعداد أو رسم منوذج ملساعدتكم. هذه املسائل صعبة، لذلك عليكم التعاون مع الزمالء املجاورين. يرجى فتح كتاب 

التلميذ على صفحة الدرس 90: التطبيق، وقراءة اإلرشادات ألنفسكم.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار متطوع لقراءة اإلرشادات بصوٍت مرتفع. مبجرد فهم التالميذ للنشاط، يطلب منهم بدء العمل. التجول في 
أرجاء الفصل أثناء عمل الزمالء، واالستماع إلى محادثاتهم والتحقق من فهمهم. استخدام إشارة جذب االنتباه قبل خمس دقائق من نهاية 

اجلزء اخلاص بـ "تعلّم". مراجعة اإلجابات مًعا.

2. يقول املعلم ما يلي: ُيرجى قضاء حلظات ووضع دائرة حول املسألة التي تعتقدون أنها األصعب ووضع مستطيل حول املسألة 
التي تعتقدون أنها األسهل.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد املسألتني األصعب واألسهل برأيهم.
109الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: حل املسائل الكالمية التالية. وميكنك توضيح أفكارك بالكلمات واألعداد والصور.

الدرس 90: التطبيق

2 هذا الساندوتش في وقت الغداء. فما الكسر الذي يعبر عن إجمالي ما تناوله من 
6 1 ساندوتش في وقت االستراحة و 

6 1( تناول محمد 
الساندوتش؟ 

1 هذه القطعة إلى صديقه. فما الكسر الذي يعبر عن اجلزء الذي تبقى معه؟ 
4 2 قطعة حلوى إلى امللعب. وأعطى 

4 2( أحضر عمر 

1 كعكته إلى فصله. فأي الفصلني 
2 3 كعكتها إلى فصلها، وأعطى ناجي 

4 3( َخَبَزت مها وناجي قطعتي كعك لهما نفس احلجم. أعطت مها 
حصل على كمية أكبر من الكعك، فصل مها أم فصل ناجي؟ 

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

1( يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 90: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ. اكتبوا مسألة كالمية تتضمن جمع أو 
طرح الكسور من تأليفكم. سيكون لديكم حوالي 3 دقائق.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة مسائلهم الكالمية اخلاصة بالكسور.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد 3 دقائق تقريًبا، يطلب من التالميذ تبادل كتبهم مع زمالئهم املجاورين وحل مسائل بعضهم البعض. إذا سمح 
الوقت، استدعاء عدة تالميذ ملشاركة مسألة زمالئهم املكتوبة مع حلها.

يقول املعلم ما يلي: لقد بذلتم جهًدا كبيًرا اليوم في فهم كيفية حل املسائل الكالمية جلمع الكسور وطرحها ومقارنتها. وأنا فخور 
جًدا بكم. أحسنتم.

111الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: اكتب مسألة كالمية من تأليفك جلمع أو طرح الكسور. ال حتّل املسألة.

الدرس 90: كراس الرياضيات

حل مسألة الزميل. اشرح طريقة حلك.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء عدة تالميذ ملشاركة أفكارهم وشرح سبب اعتقادهم أن املسائل احملددة كانت صعبة أو سهلة.

يقول املعلم ما يلي: شكًرا لكم على مالحظاتكم ومشاركة جناحاتكم والصعوبات التي واجهتموها. احتفظوا بكتاب التلميذ 
أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأمل".



الصف الثالث االبتدائي
الرياضيات

التواصل

الروابط إقامة 

الفصل 4

الدروس 91 إلى 100
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في الفصل األول من احملور األخير للصف الثالث االبتدائي، يواصل التالميذ تطوير فهمهم للكسور. واستكمااًل ملا تعلموه سابًقا، يستكشفون اليوم 
التكافؤ. كنا قد قدمنا هذا املفهوم سابًقا حني تعلّم التالميذ أنه ميكن كتابة العددين 0 و1 بصيغة كسور. وسنواصل االستكشاف في هذا الفصل 

1 ككسر مرجعي مينح التالميذ نقطة بداية مريحة ومألوفة متّكنهم من دراسة مفاهيم 
2 1 ككسر مرجعي. إن استخدام الكسر 

2 باستخدام الكسر 
الكسور املتكافئة.

يواصل التالميذ استخدام مناذج الكسور كتمثيالت كمية ملموسة للكسور وبصفتها جزًءا من الواحد الصحيح. وخالل الدروس القليلة األولى، يكتسب 
التالميذ فهًما لألمناط العددية في الكسور املتكافئة. يعود اجلزء األخير من هذا الفصل بنا إلى مفاهيم رئيسية أخرى للصف الثالث، وبالتحديد 

الضرب والقسمة. وفي الدرس األخير، يعّزز التالميذ فهمهم للربط بني الضرب والقسمة حيث يظهرون طالقة أكبر في هاتني العمليتني.

نظرة عامة على الفصل

الفصل 4: الدروس 91 إلى 100

خالل هذا النشاط اليومي، يكتسب التالميذ الطالقة في املهارات التي سبق اربط
تعلمها، وُيكّونون روابط بني ما تعلموه ُمسبًقا وما سيتعلمونه في جزئية "تعلم" 
ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التالميذ مسائل رياضية ممتعة من 

العالم الواقعي حتفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جديد.

10 إلى 15 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يتعلم ويطبق التالميذ مهارات ومفاهيم الرياضيات تعلّم
اخملتلفة. يشارك التالميذ في االستكشاف والتجريب وحل املسائل والتعاون 
واملناقشة الستيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجلديدة والربط مبا تعلموه 

سابًقا. يتعلم التالميذ التفكير واحلل مثل "عاِلم الرياضيات" واملثابرة في تطوير 
الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة.

35 إلى 45 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأّمل
الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك باستخدام مفردات 

الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلُّم، وتوضيح املفاهيم اخلطأ، وتعلُّم 
رؤية األشياء من منظور التالميذ.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكوِّن



128 الفصل 4

مؤشرات التعلُّم
سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 91 إلى 100، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجلبري:
1.أ- شرح حاصل ضرب األعداد الصحيحة.
1.ب- شرح ناجت قسمة األعداد الصحيحة.

1.جـ- الضرب والقسمة في حدود العدد 100.
1.د- استخدام استراتيجيات حلل مسائل الضرب والقسمة، مبا في ذلك:

1( اليدويات/احملسوسات
2( الرسومات

3( املصفوفات
4( العالقة بني الضرب والقسمة

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:

1 ككمية تكونت من جزء واحد )1( عند تقسيم 
س

3.أ- وصف الكسر االعتيادي 
الكل إلى العدد س من األجزاء املتساوية.

3.ب- قراءة الكسور االعتيادية وكتابتها.
3.د- إظهار فهمهم بأن أي كسرين يكونان متكافئني )متساويني( إذا كان لهما 

احلجم نفسه أو كانا يقعان عند النقطة نفسها على خط األعداد.
س يساوي واحًدا صحيًحا.

س 3.هـ- توضيح فهم أن الكسر االعتيادي 
3.و- حتديد الكسور املتكافئة البسيطة وصياغتها.

3.ز- شرح سبب تكافؤ الكسور لفظًيا أو باستخدام مناذج الكسور.
3.ح- توضيح فهم أن املقارنة بني الكسور ال تكون صحيحة إال فى حالة أن 

تكون األعداد الصحيحة متساوية.
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أهداف التعلُّمالدرس

سيقوم التالميذ مبا يلي:91
  . 1

2 استخدام مناذج الكسور إليجاد الكسور املكافئة لـ 

سيقوم التالميذ مبا يلي:92
استخدام الرسومات وخطوط األعداد إليجاد الكسور املتكافئة.  
شرح النموذج الذي يفضلون استخدامه إليجاد الكسور املتكافئة.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:93
  . 1

2 استخدام مناذج محسوسة لتحديد كسور متكافئة غير 

سيقوم التالميذ مبا يلي:94
حتليل األخطاء لتحديد األشكال الرباعية.  
مطابقة الكسور املتكافئة.  
شرح سبب كون كسران متكافئني أو غير متكافئني.  
تعريف املصطلح "متكافئ".  

سيقوم التالميذ مبا يلي:95
إيجاد الكسور املتكافئة.  
وصف األمناط والعالقات بني البسط واملقام في الكسور املتكافئة.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:96
حل مسائل كالمية تتضمن مفاهيم الكسور.  
استخدام خط األعداد الستخراج كسور متكافئة وتوضيحها.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:97
حتليل األخطاء لفهم احلجم.  
تطبيق فهمهم للكسور املتكافئة حلل مسائل كالمية.  
وصف تطبيقات حياتية للكسور والكسور املتكافئة.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:98
حساب مساحة مستطيالت ومحيطها.  
حّل مسائل كالمية عن القسمة.  
مناقشة العالقة بني الكسور والقسمة.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:99
حتليل األخطاء حلل مسألة كالمية.  
حّل مسائل كالمية عن القسمة.  
كتابة مسألة كالمية تعبر عن السياق املوضح.  
وصف تطبيقات حياتية للقسمة من احلياة الواقعية.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:100
دراسة طرق مختلفة لقسمة العدد 24 بالتساوي.  
إيجاد العامل اجملهول في مجموعة حقائق العائلة.  
كتابة مسائل ضرب وقسمة لتمثيل حقائق العائلة.  
شرح العالقة بني الضرب والقسمة  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل 4
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جتهيزات املعلم للفصل
الدرس 91:

اطبع منوذج لألجزاء من اثني عشر - النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم ألشرطة التالميذ. قّص كل منوذج إلنشاء خمسة   
أشرطة لنماذج الكسور. سيحتاج كل تلميذ إلى شريط واحد لتسميته وتلوينه وقصه.

اطبع نسخة واحدة من منوذج كسر األجزاء من اثني عشر وقّصها - النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم ألشرطة املعلم.  

الدرس 94:
طباعة بطاقات مطابقة الكسور من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم إلنشاء مجموعة واحدة من البطاقات لكل مجموعة ثنائية   

من التالميذ.
تكفي الصفحة الواحدة من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لعمل أربع مجموعات من البطاقات.  
إن أمكن، اطبعها أو الصقها على ورق مقوى واحتفظ بها لالستخدام في املستقبل.  

مقصورق كبير احلجم أو ورق مقوى أبيض كبيرقلم رصاصكتاب التلميذ

أقالم تلوين أو أقالم رصاص ملونة
مجموعات بطاقات مطابقة الكسور 

)مجموعة واحدة لكل مجموعة ثنائية من 
التالميذ(

منوذج كسور األجزاء من اثني عشر - 
أشرطة التالميذ واملعلم )شريط واحد لكل 

تلميذ(
أشرطة مناذج الكسور - مجموعات 

التالميذ ومجموعة املعلم

اخملطط الرئيس للكسور

املواد املستخدمة
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نظرة عامة الدرس 91

املواد

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ إخراج أشرطة مناذج الكسور للواحد الصحيح، واألنصاف، واألثالث، واألسداس، واألثمان، اإلرشادات

وتوضيح طرق تكوين واحد صحيح. واستدِع متطوعني الستخدام مجموعتك الكبيرة من أشرطة الكسور لتوضيح إحدى الطرق التي شكلوا 
من خاللها واحًدا صحيًحا. ثم استدِع متطوعني آخرين لكتابة الكسور على السبورة. وّجه التالميذ بحيث تبدو السبورة في النهاية بالشكل 

التالي:

8
8  � 66  � 44  � 33  � 22 1 )واحد صحيح( � 

يقول املعلم ما يلي: التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين اآلن عما تالحظونه عن الكسور التي كتبناها مًعا على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة املالحظات مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مرور دقيقتني تقريًبا، استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ ملشاركة أفكارهم. ميكن أن يالحظ التالميذ ما 
يلي:

البسط واملقام متساويان في كل كسر.  
ال يهم قيم البسط واملقام )ميكن تقسيم الواحد الصحيح إلى أي عدد من األجزاء(. طاملا أن البسط واملقام متساويان، فإن الكسر   

يساوي 1.
تساوي الكسور واحًدا صحيًحا ويساوي كٌل منها اآلخر.  
ميكن كتابة الكسور والفصل بينها بعالمة "يساوي" ألن هذه الكسور جميًعا تساوي واحًدا صحيًحا.  

يقول املعلم ما يلي: إن هذه الكسور "كسور متكافئة". وهي تستخدم أجزاء كسرية مختلفة، ولكنها تساوي جميًعا نفس الكمية.

يبدأ هذا الدرس مبراجعة التالميذ للكسور املساوية 
للواحد الصحيح. يساعد ذلك التالميَذ على تعّرف 

مفهوم الكسور املتكافئة. يتعّرف التالميذ كسًرا جديًدا 
)األجزاء من اثني عشر( ويكتسبون فهًما للتكافؤ 

 باستخدام مناذج الكسور لتحديد الكسور املكافئة 
. ويشاركون النتائج واالستنتاجات التي يتوصلون  1

2 لـ 
إليها عن الكسور املتكافئة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
  . 1

2 استخدام مناذج الكسور إليجاد الكسور املكافئة لـ 

اطبع منوذج لألجزاء من اثني عشر - النماذج   
املتضمنة في نهاية دليل املعلم ألشرطة التالميذ. قّص 

كل منوذج إلنشاء خمسة أشرطة لنماذج الكسور. 
سيحتاج كل تلميذ إلى شريط واحد لتسميته وتلوينه 

وقصه.
اطبع نسخة واحدة من منوذج كسر األجزاء من اثني   

عشر وقّصها - النماذج املتضمنة في نهاية دليل 
املعلم ألشرطة املعلم.

الكسر املرجعي  
املكافئ  
الكسر املكافئ  
األجزاء من اثني عشر  
مراجعة مفردات الكسور السابقة عند   

احلاجة. اخملطط الرئيس للكسور  
أشرطة مناذج الكسور - مجموعات التالميذ ومجموعة   

املعلم
منوذج كسور األجزاء من اثني عشر - أشرطة التالميذ   

)شريط واحد لكل تلميذ(
منوذج كسور األجزاء من اثني عشر - أشرطة املعلم  
مقص  
أقالم تلوين أو أقالم رصاص ملونة  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية



132 الفصل 4

. يطلق علماء الرياضيات على هذا الكسر اسم الكسر املرجعي ألنه  1
2 1. يقول املعلم ما يلي: اليوم، سنكتشف الكسر املرجعي 

يساعدنا على ترسيخ فهمنا لألجزاء الكسرية. التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين ملدة دقيقة واحدة وشاركوا كل ما ميكنكم 
التفكير فيه فيما يتعلق بالنصف.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى الزميل املجاور عما يعرفونه عن النصف.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار عدة تالميذ ملشاركة أفكارهم.

2. يقول املعلم ما يلي: لديكم الكثير من املعرفة بالنصف، الذي ميثل الكسر املرجعي الذي ندرسه اليوم. سنعّد اآلن منوذج كسر 
إضافًيا آخر. سأوزع شريًطا واحًدا جديًدا على كل منكم. ومبجرد أن يأخذ كل منكم شريطه، انظروا إن كان بإمكانكم كتابة اسم 

الكسر على األجزاء الكسرية. احتفظوا باإلجابة ألنفسكم اآلن.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع أشرطة منوذج كسر األجزاء من اثني عشر على التالميذ. عند االنتهاء، يختار تالميذ لذكر اسم الكسر إلى أن 
يقول أحد التالميذ االسم الصحيح، وهو األجزاء من اثني عشر. توجيه التالميذ خالل عملية تسمية أجزاء أشرطة الكسور وتلوينها وقّصها.

يقوم التالميذ مبا يلي: إنشاء مجموعة من أشرطة كسور األجزاء من اثني عشر.

3. يقول املعلم ما يلي: واآلن، سنمضي بعض الوقت املمتع مع جميع أجزاء الكسور. أواًل، ُيرجى فتح كتاب الرياضيات للتلميذ 
على صفحة الدرس 91: التطبيق. ومبجرد أن تعثروا على الصفحة، ارفعوا النموذج الذي ميثل النصف؛ كسرنا املرجعي اليوم.

. 1
2 يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة التطبيق وإخراج النماذج ورفع الشريط الذي ميثل 

. وفي كل مرة تعثرون فيها على كسور  1
2 يقول املعلم ما يلي: أريد منكم استخدام شرائط الكسور إليجاد الكسور املكافئة لـ 

1 والكسر 
3 ، فهل ميكنني استخدام الكسر  1

2 متكافئة، اكتبوا إجابتكم في صفحة التطبيق. إذا كنا جنمع كسرين بحيث يساويان 
؟ فّكروا للحظة ثم ارفعوا أيديكم عندما تستطيعون اإلجابة. 1

4

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير فيما إذا كان بإمكانهم جمع كسرين لهما مقامان مختلفان أم ال. رفع األيدي للمشاركة 
التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكيد األفكار الصحيحة والتأكد من أن جميع التالميذ يدركون أن عليهم التركيز على العمل على جزء كسري واحد كل 
. 1
2 مرة للحصول على 

مالحظة للمعلم: يجب أن يتذكر التالميذ من دروس اجلمع والطرح أنه ال ميكنهم جمع كسرين لهما مقامان مختلفان. رمبا يستطيع بعض 
التالميذ شرح أنهم لن يعرفوا االسم الذي سيطلقونه على اجملموع الناجت.

يقول املعلم ما يلي: ما األسئلة التي لديكم قبل البدء؟

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احلاجة.

يقوم املعلم مبا يلي: إجابة أسئلة التالميذ حسب احلاجة. قرر ما إذا كنت تريد أن يعمل التالميذ مبفردهم أو مع زمالئهم وقم بإرشادهم 
تبًعا لذلك. اطلب من التالميذ بدء العمل. شجع التالميذ الذين ينتهون مبكًرا على محاولة حل مسألة "التحدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: العثور على مجموعات مختلفة من األجزاء الكسرية )باستخدام النماذج( لتكوين نصف. كتابة اإلجابات 
في صفحة "التطبيق". ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا محاولة حل مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: مالحظة التالميذ أثناء قيامهم باالستكشاف وحتفيزهم على التفكير من خالل طرح أسئلة مثل:

؟   1
2 ما األجزاء الكسرية التي تستخدمونها )أرباع، أثمان، وما إلى ذلك( إلنشاء كسور مكافئة لـ 

؟   1
2 ما الذي الحظتموه على عدد _____ )األرباع على سبيل املثال( املطلوبة لتكوين 
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، اكتب الكسر على كل جزء، ثم ظّلل كل كسر، واكتب الكسر املكافئ. الشكل األول مثال  1
2 اإلرشادات: ارسم الكسور املتكافئة للكسر 

محلول.

الدرس 91: التطبيق

التحدي: 

ما األمناط التي تالحظها في الكسور املكافئة للنصف؟ اكتب مالحظاتك.

اسم كل جزء

الكسر

الكسر

1
2

1
2

الرسم 

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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1 باستخدام جميع األجزاء الكسرية؟ وإذا لم يكن باستطاعتكم ذلك، فما الكسر   تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
2 هل تستطيعون العثور على كسور مكافئة لـ 

)الكسور( الذي ال يحقق ذلك؟

استخدام إشارة جذب االنتباه عند انتهاء مدة "تعلَّم".

1. يقوم املعلم مبا يلي: اختيار متطوعني ملشاركة إجاباتهم ومنذجة حلولهم على السبورة باستخدام أشرطة الكسور. ويجب على التالميذ 
كتابة الكسور التي ينشئونها أيًضا. يطلب من التالميذ الذين حاولوا حل مسألة التحدي مشاركة إجاباتهم أيًضا.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة احلل وأسماء الكسور على السبورة. ومشاركة إجاباتهم عن مسألة التحدي، إن أمكن.

يقوم املعلم مبا يلي: إشراك التالميذ في مناقشة عن الكسور املتكافئة إذا سمح الوقت بذلك. ما الذي يعرفونه عن الكسور املتكافئة؟ هل 
1 ومقاماتها؟

2 يالحظون أي أمناط بني بسط الكسور املكافئة لـ 

يقول املعلم ما يلي: لقد كنتم باحثني رائعني في مادة الرياضيات اليوم. سنتحدث عن الكسور املتكافئة مجدًدا في درس الرياضيات 
القادم.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 92

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: لبدء درس الرياضيات اليوم، عليكم تطبيق فهمكم لألنصاف املتكافئة من درس الرياضيات األخير. ُيرجى اإلرشادات

فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 92: "اربط" واعملوا مبفردكم حلل املسائل. وعند االنتهاء، ميكنكم مناقشة 
أفكاركم مع زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" والعمل مبفردهم حلل املسائل. عند االنتهاء، يناقشون اإلجابات مع زمالئهم 
املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ 5 دقائق تقريًبا للعمل على حل املسائل واملناقشة مع الزمالء املجاورين. التجّول في أرجاء الفصل 
ملالحظة عملهم. ثم استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ ليشاركوا إجاباتهم وأفكارهم لكل مسألة.

. بالنسبة  24 1 من الورقة ُلّون باألحمر، بينما يكتب تالميذ آخرون 
2 مالحظة للمعلم: بالنسبة للمسألة األولى، قد يكتب بعض التالميذ أن 

36. اطرح أسئلة ملساعدة التالميذ على اكتساب  1 البيتزا، بينما يكتب تالميذ آخرون 
2 للمسألة الثانية، قد يكتب بعض التالميذ أنه يتبقى 

فهم بأن كلتا اإلجابتني لكل مسألة صحيحة. وشّجع التالميذ على استخدام مصطلح الكسور املتكافئة في محادثاتهم. 113الصف الثالث االبتدائي

، ثم حل املسائل الكالمية التالية. 1
2 اإلرشادات: فّكر في الكسور املكافئة للكسر 

ما عدد القطع التي أكلها؟  

ما الكسر الذي يعبر عن مقدار البيتزا املتبقية؟ 

الدرس 92: اربط

1( طوت ضحى ورقتها إلى جزأين متساويني. ما الكسر الذي يعبر عن كل جزء 
من الورقة؟ 

1 الورقة باللون األحمر. ثم طوت الورقة مجدًدا، وعندما فتحتها، أصبح 
2 لّوَنت 

هناك أربعة أجزاء متساوية. ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء امللون باألحمر 
من الورقة؟ 

ارسم الشكل الذي تبدو عليه ورقة ضحى بعد الطّية الثانية.

1 البيتزا على العشاء. ارسم البيتزا )ال تنَس أن تقسمها إلى 6 قطع( ولّون 
2 2( اشترى باسم بيتزا ُمقسمة إلى ستة أجزاء متساوية. وقد أكل 

القطع التي أكلها باللون األخضر.

املواد

يواصل التالميذ في هذا الدرس استكشاف الكسور 
1 باستخدام مناذج الصور وخطوط األعداد. 

2 املكافئة لـ 
يساعد االنتقال من النماذج احملسوسة )مناذج الكسور( 

إلى النماذج الصورية )خطوط األعداد والصور( على 
تطور فهم التالميذ بشكل متسلسل متواصل. ختاًما 

للدرس، يتأمل التالميذ أداءهم بصفتهم علماء رياضيات 
ويحددون منوذج الكسور الذي يفضلون استخدامه عند 
إيجاد الكسور املتكافئة - مناذج الكسور أو الصور أو 

خطوط األعداد.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
استخدام الرسومات وخطوط األعداد إليجاد الكسور   

املتكافئة.
شرح النموذج الذي يفضلون استخدامه إليجاد   

الكسور املتكافئة.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

مراجعة مفردات الكسور عند احلاجة.

اخملطط الرئيس للكسور  
ورق كبير احلجم أو ورق مقوى أبيض   

كبير
أقالم رصاص ملونة أو أقالم حتديد  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: عرض الورق كبير احلجم أو الورق املقوى الكبير على السبورة. ثم رسم مستطيلني طويلني بنفس احلجم على اإلرشادات

الورق. )راجع الدرس 92: "التطبيق" لالطالع على مثال محدد(.

. ارفعوا أيديكم إذا كنتم  1
2 يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات األخير، استخدمنا مناذج الكسور إليجاد الكسور املكافئة لـ 

. 1
2 تتذكرون كسًرا مكافًئا لـ 

. 1
2 يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم أمثلة عن الكسور املكافئة لـ 

. 612 48 و 36 و 24 و يقوم املعلم مبا يلي: مواصلة اختيار التالميذ حتى يقولوا الكسور 

، ولكننا سنستخدم اليوم صوًرا وخط األعداد ملساعدتنا على الفهم.  1
2 2. يقول املعلم ما يلي: سنواصل استكشاف كسور مكافئة لـ  0 1
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تدريب جماعي

الدرس 92: التطبيق

ما الذي تالحظه؟

إرشادات مهمة املجموعة األولى:

1 هذا املستطيل بلون فاحت 
2 1( قّسم املستطيل األول إلى نصفني بخط رأسي ولّون 

1 هذا املستطيل
2 2( ثم قّسم املستطيل الثاني إلى أسداس وظلّل 

إرشادات مهمة املجموعة الثانية:

 .) 2
2  ، 1

2  ، 0
2 1( قّسم خط األعداد )من 0 إلى 1( إلى جزأين متساويني واكتب كل الكسور على خط األعداد )

2( قّسم خط األعداد إلى أربعة أجزاء متساوية باستخدام قلم تلوين على خط األعداد نفسه. 

.) 4
4  ، 3

4  ، 2
4  ، 1

4  ، 0
4 3( اكتب كسور األرباع على خط األعداد )
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 92: "التطبيق" وقراءة اإلرشادات بصمت. بعد ذلك، سأدعو أحدكم ليقرأ اإلرشادات 
بصوٍت مرتفع.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات. يقرأ التالميذ الذين يختارهم املعلم إرشادات املهمة 
اجلماعية األولى.

1 منه بلون فاحت.
2 يقول املعلم ما يلي: قسموا املستطيل األول إلى نصفني باستخدام خط رأسي ولّونوا 

1 منه بلون فاحت.
2 يقوم التالميذ مبا يلي: تقسيم املستطيل إلى نصفني وتلوين 

1 منه.
2 يقوم املعلم مبا يلي: رسم مستطيل على السبورة وتلوين 

يقول املعلم ما يلي: اآلن، قسموا املستطيل الثاني إلى أسداس ولّونوا نصفه.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقسيم املستطيل الثاني إلى أسداس وتلوين نصفه.

يقول املعلم ما يلي: ميلوا واهمسوا ما عدد األسداس امللونة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون باإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء امللّون من املستطيل الثاني؟ اهمسوا باإلجابة في أيديكم. ما الذي تالحظونه؟ 
سّجلوا أفكاركم في الكتاب.

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون باإلجابات.

، وكالهما صحيح. أّكد أن كلتا اإلجابتني صحيحتان. 36 1 أو 
2 مالحظة للمعلم: ميكن أن يجيب التالميذ بـ 

3 ميثالن نفس الكمية، بالضبط كما فعلنا حني 
6 1 و

2 1 من املستطيل الثاني ملّون. ميكنكم أن تروا أن 
2 3 أو 

6 يقول املعلم ما يلي: 
استخدمنا مناذج الكسور. ميكننا تسجيل هذه املالحظة باستخدام عالمة يساوي )=(.

36 على السبورة.  � 1
2 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 

يقول املعلم ما يلي: مبا أن كال الكسرين يشغل املقدار نفسه من مساحة شكلني متساويي احلجم، فإنهما متكافئان. لنَر اآلن ما 
يحدث على منوذج خط األعداد. هناك خط أعداد حتت املستطيلني. قسموا خط األعداد إلى جزأين متساويني واكتبوا جميع 

الكسور على اخلط. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقسيم خط األعداد إلى نصفني. كتابة جميع الكسور في اجلزأين الكسريني.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم خط أعداد مماثل خلط األعداد الذي في كتاب التلميذ على الورق كبير احلجم على السبورة. اختيار تالميذ 
ملشاركة أفكارهم ومتثيل كيفية إعدادهم للخط وكتابة الكسور على األجزاء.

. وقد عرفتم  1
2 3. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. لقد قسمنا الواحد الصحيح إلى جزأين متساويني وكتبنا على كٍل منهما 

أن العالمة األولى متّثل الصفر، أو صفًرا من األنصاف. ووضعتم العالمة 1 على الطرف اآلخر من اخلط. وميكن أن متّثل هذه 
. واآلن، خذوا لوًنا وقسموا خط األعداد نفسه إلى أربعة أجزاء متساوية. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما  2

2 العالمة نصفني، أو 
تنتهون من ذلك.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام لون لتقسيم خط األعداد إلى أربعة أجزاء متساوية. ثم رفع اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ للقدوم إلى املقدمة ومشاركة حلّه. ثم يطلب من التالميذ إكمال اخلطوة 3

4
4 34 و 24 و 1 و

4 0 و
4 يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة أسماء الكسور عند العالمات امللونة كالتالي 

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ للمساعدة في كتابة أسماء الكسور عند كل عالمة على خط األعداد على السبورة. ثم الطلب من التالميذ 
تصحيح حلولهم عند احلاجة.

. وكما هو احلال في  2
4 1 يتطابق متاًما مع موقع 

2 يقول املعلم ما يلي: ميكنكم اآلن النظر إلى خط األعداد هذا ورؤية أن موقع 
1 على خط األعداد. وهما ميثالن القيمة نفسها.

2 2 يكافئ الكسر 
4 مناذج الكسور، ميكننا أن نرى أن الكسر 
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1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 92: كّراس الرياضيات، وقراءة السؤال املوجود فيه بصمت. التأكد 
من فهم التالميذ لإلرشادات. التأّكد من جمع كتب التالميذ لقراءة إجاباتهم، حيث ستوفر معلومات قّيمة عن فهم التالميذ احلالي للكسور 

املتكافئة.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة عن السؤال في كراس الرياضيات.

117الصف الثالث االبتدائي

، ما النموذج الذي تفّضله؟ هل حتب استخدام أشرطة  1
2 اإلرشادات: تأّمل ما تعلمته في الدرسني األخيرين إليجاد الكسور املكافئة لـ 

الكسور أم مناذج الصور أم خطوط األعداد؟ سّجل منوذجك املفضل واشرح سبب تفضيلك له. ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور 
لشرح أفكارك.

الدرس 92: كراس الرياضيات

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

، انظر إلى املثال التالي. 24 يقوم املعلم مبا يلي: رسم خط ملوّن يوضح نصفًا واحدًا ثم استخدام لون آخر لتوضيح 

. هل  1
2 4. يقول املعلم ما يلي: خالل ما تبقى من جزئيةـ "تعّلم"، سنستخدم مناذج مختلفة إليجاد املزيد من الكسور املكافئة لـ 

لديكم أسئلة؟ إذا انتهيتم من حل هذه املسائل سريًعا، فحاولوا حل مسائل التحدي.

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة لتصحيح أي مفاهيم غير صحيحة. ثم قضاء بقية وقت جزئية "تعلّم" في رسم مناذج وإيجاد 
1 في كتاب التلميذ. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا العمل على حل مسائل التحدي.

2 كسور مكافئة لـ 

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في الفصل، ومالحظة التالميذ أثناء عملهم ومساعدة من يحتاج إلى دعم إضافي. التحقق من أن التالميذ 
يقسمون خط األعداد إلى أجزاء متساوية ويرسمون مناذج دقيقة. متّثل بعض النماذج كسوًرا لم يعّدوها باستخدام اجملموعات )كاألعشار(، 

ولكنهم تعاملوا معها في الفصل األخير عند دراسة الكسور االعتيادية.

. أبقوا كتب التلميذ  1
2 يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم في استخدام مناذج مختلفة إليجاد الكسور املكافئة لـ 

ل". أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأمُّ

0
2

2
2

1
2

0
4

4
4

2
4

1
4

3
4

0 1
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نظرة عامة الدرس 93

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 93: "اربط". ويتأكد من فهم التالميذ اإلرشادات

لإلرشادات، ويطلب منهم البدء في العمل مبفردهم. توجيه التالميذ إلى رفع اإلبهام إلى أعلى عند انتهائهم من العمل. يرسم على السبورة 
دوائر الكسور املوجودة في صفحة جزئية "اربط". عند انتهاء التالميذ من العمل، يختار بعضهم ملشاركة عملهم على السبورة. إشراك جميع 

. 1
2 التالميذ في مناقشة ملشاركة أفكارهم عن السبب في أن الكسور التي شطبوها غير مكافئة لـ 

مالحظة للمعلم: قد تتضمن إجابات التالميذ ما يلي:

36 يساوي نصًفا.   1 ألن الكسر 
2 ( أصغر من  26 مقارنة الكسور: الكسر األول )

  . 1
2 ( دائرة كاملة تقريًبا، لذا فهو أكبر من  1012 املقارنة البصرية: ميثل الكسر الثالث )

، ولن يغطي الكسر األول والكسر الثالث نصف الدائرة    1
2 التخّيل: إذا طويت الدائرة إلى جزأين متساويني، فسيمّثل هذا الكسر 

بالضبط )أو أحد األجزاء املتساوية(.

يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ ذكر قيمة كل كسر وسجلها على السبورة حتت الدوائر. واكتب أيًضا إجابات التالميذ للمقارنة على 
1 ككسر مرجعي ميكن أن يساعد التالميذ عند 

2 (. يعّزز هذا فكرة أن استخدام الكسر  1
2  > 1012 1 و

2  < 26 السبورة )على سبيل املثال، 
التفكير في األحجام النسبية.

يقول املعلم ما يلي: رأيتكم تستخدمون الكثير من االستراتيجيات اجليدة ملقارنة الكسور والتفكير في بعض الكسور غير املكافئة 
1 ككسر مرجعي أمر جيد يساعدنا على التفكير في أحجام الكسور األخرى. وسنعمل اليوم على إيجاد 

2 . إن استخدام الكسر  1
2 لـ 

املزيد من الكسور املتكافئة.

الصف الثالث االبتدائي 118

 1
2 اإلرشادات: اشطب النماذج التي متثل الكسور غير املكافئة للكسر 

الدرس 93: اربط

1
2 اشرح السبب في أن الكسور التي شطبتها ليست مكافئة للكسر 

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس بتعّرف الكسور املكافئة لـ 
1 وشرح السبب في أن بعض الكسور ليست مكافئة 

2
. شّجع التالميذ على استخدام مفردات الكسور،  1

2
لـ 

فهذه ممارسة رياضية مهمة. في جزئية "تعلّم"، يستخدم 
التالميذ أشرطة مناذج الكسور إليجاد الكسور املكافئة 
. يختتم التالميذ الدرس  1

2 لكسور اعتيادية غير الكسر 
باملشاركة في نشاط جولة في املعرض ومناقشة أزواج 

كسور متكافئة أخرى توصلوا إليها خالل التدريب 
الفردي.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
استخدام مناذج محسوسة لتحديد كسور متكافئة   

. 1
2 بخالف الكسر 

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.   

مراجعة مفردات الكسور السابقة عند احلاجة.

اخملطط الرئيس للكسور  
أشرطة مناذج الكسور - مجموعات   

التالميذ ومجموعة املعلم
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ إخراج أشرطة مناذج الكسور.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: قبل بضعة دروس، استخدمنا مناذج الكسور لرسم كسور متكافئة. واليوم، سنفعل األمر نفسه، ولكن لكسر غير 
1 من مجموعتكم وضعوه على طاوالتكم. ثم استخدموا مناذج أخرى إليجاد كسور مكافئة 

4 . أخرجوا منوذًجا واحًدا للكسر  1
2

. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تنتهون من ذلك. 1
4 للكسر 

. رفع اإلبهام إلى أعلى عندما يكونون  1
4 يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام مناذج الكسور إليجاد كسور مكافئة للكسر 

مستعدين للمشاركة.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد دقيقتني تقريًبا، يختار بعض التالميذ ملشاركة النتائج التي يتوصلون إليها. يطلب من التالميذ استخدام مناذج 
الكسور الكبيرة لتوضيح احللول على السبورة. ويشجهم على مشاركة استراتيجيات إيجاد الكسور املتكافئة.

2. يقول املعلم ما يلي: سأمنحكم بعض الوقت الستكشاف كسور متكافئة أخرى. اقضوا الدقائق القليلة القادمة في استخدام 
مناذج كسور إليجاد كسور متكافئة أخرى. ميكنكم اختيار أي كسر يحلو لكم. على سبيل املثال، ميكن أن أستكشف كسوًرا مكافئة 
لـ 4/3. وبعد بضع دقائق، سأطلب منكم مشاركة النتائج التي تتوصلون إليها مع زمالئكم املجاورين. وإلى ذلك احلني، اعملوا 

مبفردكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم إليجاد أمثلة أخرى للكسور املتكافئة باستخدام مناذج الكسور.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ 5 دقائق تقريًبا لالستكشاف، ثم يطلب منهم املشاركة مع زمالئهم املجاورين. بعد مضي 3 دقائق 
تقريًبا، يختار تالميذ ملشاركة النتائج التي يتوصلون إليها مع الفصل، باستخدام مناذج الكسور الكبيرة لتوضيح احلل على السبورة.

3. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 93: "التطبيق" في كتاب التلميذ. ارسموا اثنني من الكسور املتكافئة التي 
توصلتم إليها في اجلزء املسمى "التدريب اجلماعي". اكتبوا أسماء الكسور على األجزاء الكسرية واكتبوا الكسور املتكافئة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم خطوط لتوضيح كسرين متكافئني توصلوا إليهما. كتابة أسماء الكسور على األجزاء الكسرية 
وتوضيح الكسور املتكافئة.

يقوم املعلم مبا يلي: جتول في الفصل والحظ إجابات التالميذ. إذا كانوا يواجهون صعوبة في هذا النشاط، فأوقفهم عن احلل واطلب منهم 
العمل مًعا على حل مثال. راجع إرشادات جزء "التدريب الفردي" عندما يكون التالميذ جاهزين للمتابعة.

4. يقول املعلم ما يلي: استخدموا مناذج الكسور إليجاد املزيد من الكسور املتكافئة وكتابتها. توفر لكم أول مسألتني الكسر األول. 
. بعد ذلك، خذوا بعض الوقت في مواصلة االستكشاف باستخدام أشرطتكم وكتابة  3

4 2 و
3 وعليكم البحث عن كسور مكافئة لـ 

كسور متكافئة أخرى. اكتبوا الكسور التي تتوصلون إليها في املستطيالت. سنتشارك الكسور املتكافئة في نهاية الدرس. إذا انتهيتم 
من حل هذه املسائل سريًعا، فبإمكانكم محاولة حل مسألة "التحدي". هل توجد أية أسئلة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة عند اللزوم ثم العمل خالل ما تبقى من جزئية "تعلّم" على العثور على كسور متكافئة 
وكتابتها باستخدام مناذج الكسور. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا محاولة حل مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: طرح أسئلة وتصحيح أي مفاهيم غير صحيحة. ثم التجول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء عملهم. وإذا كان هناك 
تالميذ يواجهون صعوبات، فيكون مجموعات صغيرة من التالميذ للعمل مًعا. منذجة كيفية كتابة كسر ثم البحث عن أجزاء كسرية "مطابقة" 

أخرى إليجاد التكافؤ. منذجة طريقة كتابة اإلجابات. عند انتهاء وقت جزئية "تعلُّم"، استخدام إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: أرى أنكم عملتم بجد اليوم. من فضلكم، أرجعوا مناذج الكسور إلى أماكنها املخصصة واتركوا كتبكم على 
الطاولة وافتحوها على جزئية "التطبيق".

119الصف الثالث االبتدائي

تدريب جماعي

الدرس 93: التطبيق

تدريب فردي

، ثم ارسم خطوًطا لتوضيح األجزاء، وظلل األجزاء التي متثل الكسر املطلوب،  2
3 1( استخدم مناذج الكسور إليجاد كسرين يساويان 

وأخيًرا اكتب كل كسر في كل جزء.
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3 ثم ارسم خطوًطا لتوضيح األجزاء، وظلل األجزاء التي متثل الكسر املطلوب، 
4 2( استخدم مناذج الكسور إليجاد كسرين يساويان 

وأخيًرا اكتب كل كسر في كل جزء.
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تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: أجِر نشاط جولة في املعرض ملدة دقيقتني إلى 3 دقائق بحيث يتسنى للتالميذ رؤية الكسور املتكافئة التي 

توصلوا إليها. واطلب من التالميذ تذكر مجموعة واحدة على األقل من الكسور املتكافئة التي يرونها. وّجه التالميذ إلى التوّقف وعدم احلركة 
عندما تصّفق مّرتني.

يقوم التالميذ مبا يلي: التجّول في الفصل والنظر إلى حلول التالميذ اآلخرين، والتفكير في أزواج كسورهم املتكافئة. التوّقف 
عند سماع تصفيقتني. يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم الكسور املتكافئة التي الحظوها خالل نشاط جولة في املعرض )أو 

الكسور املتكافئة التي كتبوها في صفحة "التطبيق" لديهم(.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة كسور التالميذ املتكافئة على السبورة من أجل الدرس القادم.

يقول املعلم ما يلي: لقد توّصلنا اليوم إلى الكثير من الكسور املتكافئة اجلديدة. سأحتفظ بهذه القائمة على السبورة 
الستخدامها في لعبة سنلعبها في درس الرياضيات التالي.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 94

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: ستبدأون اليوم مبراجعة موضوع آخر غير الكسور. وهذا يساعد على تطّور عقليتنا الرياضية عند مراجعة اإلرشادات

املهارات واملفاهيم التي تعلمناها بالفعل.

يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 94: "اربط"، ويكملون نشاط املراجعة مبفردهم. 
منح التالميذ 3 إلى 5 دقائق للعمل على حل املسألة واملناقشة مع الزمالء املجاورين. ثم استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ أو اثنني 

ملشاركة ما اخلطأ وما الصواب في إجابة التلميذ.

مالحظة للمعلم: يجب أن يدرك التالميذ أن التلميذ في مسألة جزئية "اربط" قد تعّرف بشكل صحيح على املربع واملستطيل ومتوازي األضالع 
ن معها املثلث، وهو ليس شكاًل رباعًيا ألنه ال يتكون من أربعة أضالع. لقد قّدمنا خواص األشكال سابًقا  بصفتها أشكااًل رباعية، ولكّنه ضمَّ
هذا العام، ولذلك فإن هذا الدرس ينبغي أن يكون مراجعة، ولكن إذا تبنّي أن التالميذ يواجهون صعوبة في تذّكر األشكال وحتديد خواص 

كل منها، فاقِض بضع دقائق في مراجعة املفهوم ورمبا مراجعة أسماء أشكال أخرى ثنائية األبعاد.

121الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: انظر إلى السؤال وإجابة التلميذ، وحّدد ما فعله التلميذ بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم أجب عن السؤال بنفسك وارسم 
مثااًل آخر لشكل رباعي األضالع.

الدرس 94: اربط

ب

و

دج

أي من األشكال التالية رباعي األضالع؟ 

أ

إجابة التلميذ: ج، د، هـ، و

ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
وملاذا ارتكبه برأيك؟

أِجب عن السؤال بنفسك وارسم مثااًل آخر 
لشكل رباعي األضالع.

هـ

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس بتحليل مسألة لتحديد األخطاء 
املرتبطة باألشكال الرباعية وخواص األشكال. إن 

العودة إلى املواضيع السابقة طريقة مفيدة للحفاظ على 
احملتوى حاضًرا في أذهان التالميذ. يواصل التالميذ 

في جزئية "تعلّم" اكتساب املهارة في التعامل مع الكسور 
املتكافئة عبر توصيل الكسور املتكافئة. ورمبا يبقى بعض 
التالميذ بحاجة إلى مناذج محسوسة، ولكن شجع هؤالء 

املستعدين خلوض حتدٍّ على العمل بدون تلك النماذج. 
ومبا أنهم يعملون مع زمالئهم، فقد يكون بإمكانهم 

مساعدة بعضهم البعض على اكتساب فهم أعمق للتكافؤ. 
يختتم التالميذ الدرس بالتعاون لإلجابة عن السؤال 

األساسي: ما الكسر املكافئ؟ ويكتبون التعريف في كتاب 
التلميذ مع تضمني أمثلة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حتليل األخطاء لتحديد األشكال الرباعية.  
مطابقة الكسور املتكافئة.  
شرح سبب كون كسران متكافئني أو غير متكافئني.  
تعريف املصطلح "متكافئ".  

تأّكد من أن قائمة الكسور املتكافئة من جزئية "تأّمل"   
في الدرس 93 موجودة على السبورة.

طباعة بطاقات مطابقة الكسور من النماذج املتضمنة   
في نهاية دليل املعلم إلنشاء مجموعة واحدة من 
البطاقات لكل مجموعة ثنائية من التالميذ. انظر 

جتهيزات املعلم للفصل للدرس 94 ملعرفة التفاصيل.

مراجعة مفردات الشكل الرباعي والكسور 
حسب احلاجة.

اخملطط الرئيس للكسور  
أشرطة مناذج الكسور - مجموعات   

التالميذ ومجموعة املعلم
مجموعات بطاقات مطابقة الكسور   

)مجموعة واحدة لكل مجموعة ثنائية من 
التالميذ(

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو اإلجابة عن السؤال األساسي عن الكسور. والسؤال هو: ما الكسر املكافئ؟ لقد حتدثنا 
، وتوصلنا في الدرس األخير إلى كسور مكافئة لكسور اعتيادية أخرى.  1

2 عن الكسور املتكافئة. وقد أوجدنا الكسور املكافئة لـ 
لننظر اآلن إلى قائمة من الكسور املتكافئة التي أعددناها في درس الرياضيات األخير. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تودون مشاركة زوج 

من الكسور املتكافئة التي اكتشفتموها وأوضحوا كيف عرفتم أن الكسرين متكافئان.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار ثالثة أو أربعة تالميذ ملشاركة الكسور املتكافئة التي توصلوا إليها في درس الرياضيات األخير ومنذجتها )أو 
كسور أخرى على السبورة(. ميكنهم استخدام أشرطة مناذج الكسور الكبيرة أو رسم مناذج على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يسّمي التالميذ الذين يختارهم املعلم الكسور املتكافئة وينمذجونها على 
السبورة. ميكن أن يطلب التالميذ املساعدة من زمالئهم عند الضرورة.

2. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. سنواصل اليوم استكشاف الكسور املتكافئة عبر إجناز نشاط توصيل. الرجاء، افتحوا على صفحة 
الدرس 94: "التطبيق" وقراءة اإلرشادات بصمت. ثم أخرجوا أشرطتكم لنماذج الكسور.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات. إخراج أشرطة مناذج الكسور.

يقول املعلم ما يلي: يوجد في هذه الصفحة جدول ملطابقة الكسور. سيتعاون كل منكم مع زميل له. وسيحصل كل تلميذ منكم 
وزميله على مجموعة من بطاقات املطابقة.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع مجموعة من بطاقات املطابقة.

يقول املعلم ما يلي: ستجدون في مجموعة البطاقات كسوًرا مكافئة للكسور املدرجة في اجلدول. وحتتاجون إلى جدول واحد فقط 
للنشاط، ولكن على كل منكم كتابة ما يجده في كتاب التلميذ اخلاص به. وعندما تبدأون بالعمل مع زمالئكم، قد جتدون أنه من 
املفيد وضع الكسور املوجودة في اجلدول على الطاولة. وقد تكون لديكم بعض البطاقات التي ال تناسب أي مكان. سنتوقف لبضع 

دقائق قبل جزئية "تعّلم" ملشاركة النتائج التي نتوصل إليها. وإذا انتهيتم قبل ذلك، فيمكنكم التعاون مع زمالئكم حلل مسألة 
"التحّدي". لنستخدم أسلوب رفع األيدي وتكوين ثنائيات للعثور على زميل.

يقوم التالميذ مبا يلي: العثور على زميل باستخدام أسلوب رفع األيدي وتكوين ثنائيات واحلصول على مجموعة من 
البطاقات. قضاء ما تبقى من وقت جزئية "تعلّم" في مطابقة البطاقات مع الكسور املتكافئة في اجلدول باستخدام مناذج الكسور 

حسب احلاجة الختبار كل بطاقة. ميكن للزمالء الذين انتهوا مبكًرا محاولة حل مسألة "التحدي" مًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء تعاونهم. تدوين مالحظات عن التالميذ الذين يبدو أنهم يواجهون صعوبة 
في العثور على الكسور املتكافئة، وتقدمي املساعدة عند احلاجة. عندما تتبقى 5 دقائق في جزئية "تعلّم"، استخدام إشارة جذب االنتباه. 

يطلب من التالميذ إعادة مجموعات البطاقات إليه والعودة إلى مقاعدهم.

يقول املعلم ما يلي: لنشارك بعض الكسور التي توصلتم إلى أنها مكافئة للكسور املوجودة في اجلدول. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى 
للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم كسرين متكافئني.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذين على األقل ملشاركة كسر واحد مكافئ لكل كسر مدرج في اجلدول. الكتابة على السبورة. ثم اختيار 
تلميذ واحد أو تلميذين ملناقشة بطاقات الكسور التي ليس لها مكافئ في اجلدول. سؤال التالميذ عما إذا كان أي منهم يعرف كسًرا مكافًئا 

لهذه الكسور. )هذا هو سؤال التحدي، لذلك قد يستطيع الطالب اإلجابة عليه أو ال يستطيعون، ولكن من اجليد التفكير في الكسور غير 
املتكافئة وكذلك الكسور املتكافئة(.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم في العثور على املزيد من الكسور املتكافئة. أبقوا كتب التلميذ أمامكم للجزء 
ل". اخلاص بـ "تأمُّ

مطابقة الكسور املتكافئة 

الصف الثالث االبتدائي 122

اإلرشادات: استخدم مجموعة بطاقات الكسور املطابقة إليجاد كسرين مكافئني لكل كسر في اجلدول. ثم سّجل الكسور املطاِبقة في 
الصفحة التالية.

الدرس 94: التطبيق

2
3

2
4

6
8

2
6

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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1. يقول املعلم ما يلي: كان هدفنا اليوم هو التمّكن من اإلجابة عن السؤال األساسي: ما الكسر املكافئ؟ التفتوا إلى زمالئكم 
املجاورين وحتدثوا عن تعريف الكسر املكافئ.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى الزمالء اجملاورين عن تعريف الكسر املكافئ.

يقوم املعلم مبا يلي: العمل مع اجملموعة بأكملها بعد مضي دقيقة أو دقيقتني إلنشاء تعريف ميكن تسجيله على اخملطط الرئيس للكسور 
ونسخه في قسم مفردات الرياضيات في كتاب التلميذ. مثال: الكسور املتكافئة هي كسور يختلف بسطها ومقامها عن بعضها البعض، ولكن 

لها نفس القيمة )أو متثل نفس الكمية من الواحد الصحيح(.

اكتب التعريف على اخملطط الرئيس للكسور واطلب من التالميذ تسجيله في قسم مفردات الرياضيات في كتاب التلميذ. واطلب من التالميذ 
إعطاء مثال عن الكسور املتكافئة. اكتب مثااًل أو مثالني مع التعريف الفصلي )على التالميذ كتابته أيًضا(.

يقوم التالميذ مبا يلي: تسجيل التعريف وبعض األمثلة في قسم مفردات الرياضيات من كتاب التلميذ.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 95

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: حتّدثنا في درس الرياضيات األخير عن مدى أهمية مراجعة األشياء التي تعلمناها سابًقا. فهذا يساعدنا اإلرشادات

على التحقق من فهمنا وتأكيد ما تعلمناه. سنراجع اليوم التقدير في اجلزء اخلاص بـ "اربط". ُيرجى فتح كتاب الرياضيات 
للتلميذ على صفحة الدرس 95: "اربط". واقرأوا اإلرشادات بأنفسكم.

يقوم املعلم مبا يلي: التحقق للتأكد من فهم التالميذ لإلرشادات، والطلب منهم البدء في العمل مبفردهم إلجراء حتليل لألخطاء. وعندما 
ينتهون، عليهم مناقشة أفكارهم مع زمالئهم املجاورين.

بعد مرور 5 دقائق تقريًبا، استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ ليشاركوا إجاباتهم ويشرحوا أفكارهم. الطلب من التالميذ مشاركة 
االستراتيجيات التي استخدموها للوصول إلى تقدير. إذا سمح الوقت، الطلب من التالميذ إيجاد اجملموع الصحيح لألعداد األربعة للتحقق 

من التقديرات.

يقول املعلم ما يلي: رائع. التقدير مهارة رائعة للمساعدة على توجيهنا عند حل املسائل، ولذلك فمن اجليد املراجعة باستمرار. 
وهو استراتيجية تساعدنا على معرفة ما إذا كانت إجاباتنا معقولة أم ال. الصف الثالث االبتدائي 124

اإلرشادات: انظر إلى املسألة وإجابة التلميذ، وحّدد ما فعله التلميذ بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم أجب عن السؤال بنفسك.

الدرس 95: اربط

كان عّز يجمع يرقات الفراشات. وقد عثر على 18 يرقة يوم االثنني، و26 يرقة يوم الثالثاء، و15 يرقة يوم األربعاء، و38 يرقة يوم اخلميس. قّدر 
العدد اإلجمالي لليرقات التي عثر عليها عّز. 

إجابة التلميذ:  

عثر عّز على 70 يرقة ألن 10 + 20 + 10 + 30 = 70

ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
اذكر أفضل تقدير إلجمالي عدد اليرقاتوملاذا ارتكبه برأيك؟

املواد

في هذا الدرس، يراجع التالميذ التقدير في اجلزء 
اخلاص بـ "اربط". ويذّكرهم املعلم بأن التقدير أداة مفيدة 

في حتديد ما إذا كانت إجاباتهم معقولة أم ال. وفي 
اجلزء اخلاص بـ "تعلّم"، يثري التالميذ فهمهم للكسور 

بصفتها أعداًدا عبر البحث عن أمناط وروابط بني البسط 
واملقام في الكسور املتكافئة. ويبدأون عبر مناقشة على 

مستوى الفصل بالتفكير في دور اجلمع والضرب في 
العثور على الكسور املتكافئة. وفي اجلزء اخلاص بـ 

"تأّمل"، يفكرون فيما إذا كانت األمناط والروابط التي 
تعّرفوا عليها موجودة دائًما بني الكسور املتكافئة. يحّفز 

هذا السؤال التالميذ على التفكير فيما هو أبعد من 
الكسور القليلة التي تعلّموها، وعلى اختبار فهمهم احلالي 

للكسور املتكافئة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
إيجاد الكسور املتكافئة.  
وصف األمناط والعالقات بني البسط واملقام في   

الكسور املتكافئة.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

املقام  
التقدير  
البسط  
النمط العددي  

اخملطط الرئيس للكسور  
أشرطة مناذج الكسور - مجموعات   

التالميذ ومجموعة املعلم
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو حتديد األمناط والروابط في الكسور املتكافئة واستخدام هذه األمناط والروابط 
ملساعدتنا على فهم التكافؤ بشكل أفضل. أواًل، راجعوا مع زمالئكم املجاورين ما تعنيه الكلمتان "بسط" و"مقام".

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة معنى البسط واملقام مع الزمالء.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تالميذ ملشاركة التعاريف وتصحيح أي حاالت سوء الفهم، مع ضمان فهم التالميذ بوضوح أن البسط ميثل 
اجلزء من الكل وأن املقام ميثل جميع األجزاء املكّونة للواحد الصحيح.

2. يقول املعلم ما يلي: لنَر إن كان بإمكاننا حتديد أي أمناط أو وروابط عددية بني البسوط واملقامات في الكسور املتكافئة. وسنبدأ 
. فّكروا في أشرطة مناذج الكسور. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تستطيعون تذكيرنا بأحد الكسور املكافئة لـ  1

2 بكسرنا املرجعي؛ 
1 التي اكتشفناها.

2

، فاقبل  612 510 أو الكسر  48 )إذا ذكر التالميذ الكسر  36 و 24 و يقوم املعلم مبا يلي: اختر ما يكفي من التالميذ حتى يشاركوا الكسور 
هاتني اإلجابتني(. ثم اكتب الكسور املتكافئة على السبورة بهذا الترتيب املوضح.

2
4  � 1

2
3
6  � 1

2
4
8  � 1

2
5
10  � 1

2 (
) 612  � 1

2

يقول املعلم ما يلي: حتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عن األمناط والروابط التي تالحظونها بني بسوط هذه الكسور املتكافئة 
ومقاماتها.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة املالحظات مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مرور عدة دقائق، استخدم عصّي األسماء الختيار تالميذ ملشاركة مالحظاتهم. إذا لم يكن بإمكان التالميذ 
حتديد األمناط، فاطرح أسئلة مثل:

ما العالقة بني البسط واملقام؟  
في كل مرة كتبنا فيها كسًرا مكافًئا جديًدا، كيف تغّير البسط؟  
في كل مرة كتبنا فيها كسًرا مكافًئا جديًدا، كيف تغّير املقام؟  
1 إلى أحد كسوره املتكافئة؟  

2 ما األمناط التي ترونها إذا نظرمت بالعرض من 
ما األمناط التي ترونها إذا نظرمت إلى أسفل قائمة الكسور املتكافئة؟  
هل ترون أي أمناط تتضمن عملية اجلمع؟ ما هي؟  
هل ترون أي أمناط تتضمن عملية الضرب؟ ما هي؟  

مالحظة للمعلم: الهدف من هذا التدريب هو مساعدة التالميذ على متييز ما يلي )على األقل(:

  ، 1
2 في حالة الكسور املكافئة لـ 

يساوي املقام ضعف )أو مثلي( البسط.  
يساوي البسط نصف املقام.  
وفًقا للترتيب املكتوب على السبورة، يزداد البسط مبقدار واحد في كل كسٍر الحٍق بينما يزداد املقام مبقدار اثنني.  

، فاسألهم عما إذا كان بإمكانهم حتديد الكسر املفقود في ضوء    510 612 ولم يضيفوا الكسر  إذا أضاف التالميذ الكسر 
األمناط التي حددوها حتى اآلن.

3. يقول املعلم ما يلي: لنَر هل توجد هذه األمناط نفسها مع كسور الوحدة األخرى. ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم تذكيرنا مبا 
هو كسر الوحدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يعّرف التالميذ الذين يختارهم املعلم كسر الوحدة.

يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 95: "التطبيق"، وقراءة اإلرشادات بصمت. التأكد من فهم التالميذ 
إلرشادات كال القسمني. ثم إرشاد التالميذ إلى العمل مع الزمالء املجاورين إلكمال نشاط التعلّم.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زميل لتحديد الكسور املتكافئة وشرح األمناط والعالقات التي يالحظونها بني البسوط 
واملقامات.

125الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: انسخ هنا الكسور املتكافئة التي حّددتها مع أصدقائك. مُيكنك إضافة أكثر من أربعة كسور متكافئة.

الدرس 95: التطبيق

1
2

1
2

1
2

1
2

�

�

�

�

، ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور في شرحك.  1
2 ِصف األمناط أو الروابط التي الحظتها بني الكسور املكافئة للكسر 



الفصل 4 145

1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 95: كراس الرياضيات. اقرأ سؤال كراس الرياضيات بصوٍت 
مرتفعٍ على التالميذ لضمان فهمهم لألشياء التي ُيطلب منهم الكتابة عنها. ثم وّجه التالميذ لبدء الكتابة. جتول في الفصل أثناء عمل التالميذ 

للتحقق من فهمهم. تأكد من جمع كتب التالميذ لقراءة ما يفهمونه ومعرفة ما إذا كانوا قادرين على توضيح استخدام اجلمع والضرب إليجاد 
الكسور املتكافئة.

يقول املعلم ما يلي: حيوا أنفسكم على عملكم الرائع اليوم.

127الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: تأّمل ما تعلمته اليوم عن األمناط والروابط بني الكسور املتكافئة. ثم أجب عن السؤال التالي.

الدرس 95: كراس الرياضيات

هل تعتقد أن هذه األمناط والروابط توجد دائًما بني الكسور املتكافئة أم ال؟ وملاذا؟ اشرح أفكارك. تأكد من استخدام مصطلحي البسط واملقام. 
ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور لشرح أفكارك.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: أثناء عمل التالميذ، اطرح أسئلة شبيهة باألسئلة التي طرحتها عليهم في وقت سابق في الدرس ملراقبة تفكير التالميذ وتنشيط أفكارهم. عندما تتبقى 
5 دقائق على األقل في جزئية "تعلّم"، استخدم إشارة جذب االنتباه. واطلب من التالميذ القدوم إلى السبورة لتسجيل طريقة حلهم وشرح النتائج التي يتوصلون إليها. شجع 
التالميذ على استخدام مصطلحي البسط واملقام في شروحاتهم. تأكد من التحقق من حلول التالميذ قبل بداية الدرس التالي لتحديد التالميذ الذين قد يحتاجون إلى مزيد من 

الدعم والتدريب.
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نظرة عامة الدرس 96

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 96: "اربط". وقراءة املسألة الكالمية في صمت. اإلرشادات

 امنح التالميذ دقيقة أو دقيقتني ملشاركة أفكارهم مع الزمالء املجاورين ثم اطلب منهم البدء في العمل مبفردهم حلل املسألة. بعد 4 إلى
5 دقائق، اختر تالميذ ملشاركة شروحاتهم مع الفصل.

مالحظة للمعلم: شجع التالميذ على التفكير في املسألة من حيث التكافؤ. كان شقيق آدم الصغير قلًقا بشأن حصولهما على كميتني 
33 كسران متكافئان.  44 و متساويتني من العيش. على التالميذ إدراك أنه مبا أن حجمي الرغيفني الصحيحني متساويان، فإن الكسرين 

وإذا فهم التالميذ ذلك بسرعة، فاطلب منهم شرح متى يكون الشقيق األصغر على صواب. ما الذي يجب تغييره في عبارته عن العيش 
البلدي كي تكون عبارته صحيحة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم مع زمالئهم ثم العمل مبفردهم حلل مسألة جزئية "اربط". يشارك التالميذ الذين مت 
اختيارهم شرحهم مع الفصل باستخدام مفردات الكسور.

الصف الثالث االبتدائي 128

اإلرشادات: أجب عن األسئلة التالية.

الدرس 96: اربط

اشترى آدم وشقيقه رغيفني من العيش البلدي متساويني في احلجم. قّسم آدم رغيفه إلى أرباع بينما قّسم شقيقه رغيفه إلى أثالث.  وعندما 
انتهيا من أكل العيش، قال شقيق آدم األصغر: "هذا ليس عداًل ألنك حصلت على عيش أكثر، فقد حصلَت على 4 قطع بينما حصلُت أنا على 

3 قطع فقط". 

هل يحق لشقيق آدم األصغر أن يغضب؟ ما الذي ميكنك قوله لشرح املوقف له؟ ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور لشرح أفكارك. جّرب 
استخدام خط األعداد.

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس بتطبيق فهمهم للكسور املتكافئة 
حلل مسألة كالمية. ويؤكد التالميذ فهمهم الرياضي 

ويعبرون عنه بالكلمات والصور واألعداد ويصححون سوء 
الفهم لديهم عبر شرح أفكارهم كتابًة. يواصل التالميذ 
سيرهم عبر السلسلة املتواصلة من النماذج احملسوسة 
للكسور إلى التمثيالت اجملردة أثناء حتديد كسور على 

خط األعداد واستخراج كسور مكافئة لها على خط أعداد 
مختلف. يتطلب نشاط التعلّم هذا أن يقرروا كيفية تقسيم 

خط األعداد بالترتيب إليجاد كسر مكافئ. وهذه فرصة 
جيدة ملعرفة من التالميذ يستطيعون التفكير بهذه الطريقة 
مبفردهم )وقد يكونون مستعدين لتدريبات أكثر صعوبة( 

والذين يحتاجون إلى دعم مستمر.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حل مسائل كالمية تتضمن مفاهيم الكسور.  
استخدام خط األعداد الستخراج كسور متكافئة   

وتوضيحها.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

الكسر املكافئ  

اخملطط الرئيس للكسور  
أشرطة مناذج الكسور - مجموعات   

التالميذ ومجموعة املعلم
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو استخدام خط األعداد الستخراج كسور متكافئة.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا استخدم التالميذ خط األعداد لشرح أفكارهم في جزئية اربط"، فساعدهم على تكوين الروابط اآلن. ارسم خطي 
أعداد على السبورة كما هو موضح. اختر تالميذ لتمثيل رغيف عيش آدم على احد اخلطني ومتثيل رغيف عيش شقيقه األصغر على اخلط 

. 44 33 و اآلخر. اطلب من التالميذ كتابة الكسور على خطي األعداد، مبا في ذلك الكسران 

يقول املعلم ما يلي: يساعدنا خط األعداد هذا على إثبات أن آدم وشقيقه األصغر كانت لديهما نفس الكمية من العيش. ويساعدنا 
. 3

4 3 و
3 كذلك على توضيح الكسرين املتكافئني 

2. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب التالميذ على صفحة الدرس 96: "التطبيق"، وقراءة اإلرشادات بصمت. إذا كنت 
تعتقد أن التالميذ مستعدون حملاولة حل املسألة األولى مبفردهم، فاطلب منهم فعل ذلك ثم راجع اإلجابات معهم قبل السماح لهم بإكمال 

نشاط التعلم مبفردهم. وإذا كان التالميذ بحاجة إلى املزيد من الدعم قبل العمل مبفردهم، فاعمل معهم على حل املسألة األولى. واطلب من 
متطوعني توضيح حلولهم وشرح أفكارهم على السبورة. واعتماًدا على مدى متّكن التالميذ من إجناز نشاط التعلّم، ميكنك اختيار مواصلة 

العمل على املسائل مًعا، أو الطلب منهم حل مسألة واحدة في كل مرة ومراجعة اإلجابات مًعا، أو السماح لهم بالعمل على بقية املسائل 
مبفردهم.

استخدم إشارة جذب االنتباه قرب نهاية جزئية "تعلّم". وتأكد من ترك بعض الوقت ملراجعة اإلجابات مًعا )إذا لم تراجعها بالفعل(.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل وفًقا لإلرشادات إليجاد الكسور املتكافئة على خط األعداد. يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم 
اإلجابات، ويوضحون أفكارهم ويشرحونها.

0

0

1

1

0 1

0 1

0 1

0 1

)1)1

)2)2

)3)3

)4)4

0 1

0 1

0 1

0 1
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اإلرشادات: لكل مسألة تالية خّطا أعداد. أكمل اخلطوات التالية لكل مسألة.

1( اكتب الكسر الذي ميثل النقطة املوجودة على خط األعداد األول. 

2( اكتب بقية الكسور على خط األعداد واكتب الكسر الذي ميثل النقطة في املربع.

3( استخدم خط األعداد الثاني لتوضيح كسر مكافئ للكسر األول. )ميكنك استخدام األنصاف أو األثالث أو األرباع أو األخماس أو 
األسداس أو األثمان. واستخدم أشرطة الكسور ملساعدتك عند احلاجة(.

4( ضع العالمات واكتب الكسور على خط األعداد الثاني ثم اكتب الكسر املكافئ في الدائرة. 

الدرس 96: التطبيق

�

�

�

�

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات

1. يقول املعلم ما يلي: لقد عملتم اليوم على استخراج كسور متكافئة باستخدام خط األعداد. ُيرجى التفكير للحظات في 
استراتيجية استخدمتموها ملساعدتكم اليوم. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تتوصلون إلى أي فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم استراتيجياتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: لقد انتقلتم من التعّلم عن الكسور فحسب، إلى استخدام النماذج التي متسكونها بأيديكم، ثم إلى رسم 
الصور، وأخيًرا إلى استخدام خط األعداد. وقد استخدمتم أذهانكم الرائعة لتعّلم املزيد عن الكسور. أحسنتم.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 97

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 97: "اربط" في كتاب الرياضيات للتلميذ وقراءة املسألة الكالمية اإلرشادات

بصمت. ويتأكد من فهم التالميذ لإلرشادات، ويطلب منهم حل املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" والعمل مبفردهم حلل املسألة.

يقوم املعلم مبا يلي: راجع العمل مع الفصل بعد مضي 5 إلى 7 دقائق واطلب من التالميذ شرح أفكارهم وسجلها على السبورة. تتضمن 
األسئلة اإلضافية التي ميكن طرحها عن هذه املسألة ما يلي:

ما وجه الشبه بني مسألة جزئية "اربط" هذه وبني مسألة جزئية " اربط" في درسنا األخير؟ وما االختالف بينهما؟  
هل يتسبب شكل إناء سعته 1 لتر في تغيير كمية السائل التي ميكن أن يتسع لها؟  
1 ميكن سكبه في اإلناء؟  

2 هل ميكنكم التفكير في كسر من السائل مكافئ للكسر 

١ لتر

٠

  ٣ 
٤  

  ١  
٢ 

  ١  
٤ 

١ لتر

٠

  ٣ 
٤  

  ١  
٢ 

  ١  
٤ 
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اإلرشادات: أجب عن املسألة الكالمية، واشرح طريقة حلك. 

الدرس 97: اربط

متتلك وفاء إناءين مختلفني، يّتسع كل منهما للتر واحد 
1 لتر من سائل أزرق في اإلناء 

2 بالضبط. سكبت وفاء 
1 لتر من سائل أحمر في اإلناء "ب". يقول 

2 "أ" وسكبت 
محمد إن الكميتني غير متساويتني. أما وفاء فتقول إنهما 

متساويتان. من منهما على صواب؟ اشرح أفكارك. 

أ.

ب.

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس بحل مسألة تتحّداهم بأن 
يجمعوا بني فهمهم للحجم والتكافؤ. ويتناقشون عما إذا 

كان شكل الوعاء يغّير السعة عند ملء وعاءين بالكمية 
نفسها من السائل. ثم يعملون على حل مسائل كالمية 
من العالم الواقعي تتضمن كسوًرا متكافئة. وأخيًرا، 
يتأملون متى تكون الكسور املتكافئة مهمة في العالم 

احلقيقي وملاذا.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حتليل األخطاء لفهم احلجم.  
تطبيق فهمهم للكسور املتكافئة حلل مسائل كالمية.  
وصف تطبيقات حياتية للكسور والكسور املتكافئة.  

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

مراجعة مفردات احلجم والكسور حسب 
احلاجة.

اخملطط الرئيس للكسور  
أشرطة مناذج الكسور - مجموعات   

التالميذ ومجموعة املعلم
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

نظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية أهداف التعُلّم

1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو حل مسائل كالمية باستخدام الكسور املتكافئة. ميكنكم االستعانة بخطوط األعداد 
أو أشرطة الكسور أو مناذج الصور ملساعدتكم. يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 97: "التطبيق"، وقراءة املسألة 

الكالمية األولى.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتب التلميذ على صفحة "التطبيق" وقراءة املسألة األولى بصمت.

يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من متطوع قراءة املسألة أمام الفصل إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي: التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عن كيفية حل هذه املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة استراتيجيات حل املسألة مع زمالئهم.

2. يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تالميذ ملشاركة االستراتيجية التي سيستخدمونها. حّل املسألة مع الفصل إذا كان التالميذ يواجهون 
صعوبة. ميكن للتالميذ إجناز نشاط جزئية "التطبيق" هذا مبفردهم أو مع زمالئهم وذلك بناًء على قدرتهم.
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اإلرشادات: حل كل مسألة من املسائل، واشرح طريقة حلك.

2( خبزت كٌل من جنى ومّنة بيتزا كبيرة للعشاء. قطعت جنى البيتزا التي خبزتها إلى أسداس، بينما قطعت مّنة البيتزا التي خبزتها إلى أجزاء من اثني 
2 من البيتزا. فإذا أرادت مّنة أن تأكل نفس الكمية التي أكلتها جنى من البيتزا، فكم قطعة يجب أن تأكلها؟  اكتب اإلجابة بصيغة 

6 عشر. ثم أكلت جنى 
كسر. ارسم خط أعداد أو منوذًجا أو صورة لشريط كسور ملساعدتك على حل املسألة، واشرح أفكارك.   

2 من اللتر. وقال حامت إن عائلته شربت نفس الكمية. إذا قام حامت 
4 1( لدى كل من حبيبة وحامت لتر واحد من العصير. قالت حبيبة إن عائلتها شربت 

بقياس كميته باألثمان، فما هي كمية العصير التي شربتها عائلته؟ ارسم خط أعداد أو منوذًجا أو صورة لشريط كسور ملساعدتك على حل املسألة، 
واشرح أفكارك.   

الدرس 97: التطبيق

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

1. يقول املعلم ما يلي: لقد حتدثنا كثيًرا عن الكسور مؤخًرا، وأتساءل متى نستخدم الكسور والكسور املتكافئة في حياتنا اليومية. 
من املهم فهم سبب أهمية الكسور املتكافئة، واالطالع على بعض الطرق التي ميكن من خاللها أن يساعدنا استخدامها في العالم 
الواقعي على تطوير فهمنا. وأود أن تساعدوني في إعداد قائمة. إذا كانت لديكم فكرة، فارفعوا أيديكم. بعد ذلك، ميكنكم املشاركة 

السريعة مع تلميذ آخر رفع يده.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ أفكارهم ثم يقومون باملشاركة السريعة لنقل الدور إلى 
تلميذ آخر رفع يده.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة إجابات التالميذ على السبورة أو على ورق كبير احلجم. تتضمن أمثلة عن األوقات التي يستخدم فيها الناس 
الكسور أو الكسور املتكافئة:

عند الطهي  
عند جمع البيانات أو حتليلها  
عند مشاركة األشياء مع األشقاء  
عند اتباع إرشادات للذهاب من مكان إلى مكان آخر  

اقبل أي أفكار ميكن للتالميذ شرحها. ميكن للتالميذ أن يفهموا فقط اآلن أن الكسور أو الكسور املتكافئة ُتستخدم للمشاركة عند هذه 
النقطة. وال بأس في ذلك، ولكن عليك أن تطلب منهم التعّمق أكثر وإعطاء سيناريوهات كأمثلة.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في التفكير في كيفية استخدام الكسور والكسور املتكافئة في العالم الواقعي. حاولو 
استكشاف استخدامات أخرى تشاهدونها حني تكونون خارج املدرسة وأخبرونا مبا اكتشفتم.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل بشكل فردي أو مع زميل إلكمال نشاط التعلّم.

يقوم املعلم مبا يلي: قبل نهاية جزئية "التطبيق" بقليل، استخدم إشارة جذب االنتباه الستعادة انتباه التالميذ واطلب منهم مناقشة املسألة 
)املسائل( التي وجدوا أنها األكثر صعوبة بإيجاز.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع في حل مسائل من العالم الواقعي تضم كسوًرا متكافئة. الرجاء وضع كتاب التلميذ في مكانه 
املخصص واالستعداد للجزء اخلاص بـ "تأّمل".
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نظرة عامة الدرس 98

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: لقد راجعنا الكثير من مفاهيم الرياضيات املهمة خالل اجلزء اخلاص بـ "اربط". واملراجعة جزء مهم اإلرشادات

من الرياضيات ألنها تساعدنا على تذّكر واستخدام ما تعّلمناه. واليوم، لنراجع محيط املستطيل ومساحته. ُيرجى فتح كتاب 
الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 98: "اربط".

يقوم املعلم مبا يلي: اطلب التطوع من التالميذ الذين يستطيعون تذكير الفصل بالفرق بني املساحة واحمليط وبطريقة إيجاد كل منهما. ثم 
اطلب من التالميذ البدء في العمل مبفردهم واختيار خمس مسائل على األقل من مسائل جزئية "اربط" وحلّها.

استخدم إشارة جذب االنتباه بعد 8 إلى 10 دقائق جلذب انتباه التالميذ مرة أخرى. اطلب من التالميذ تبادل كتبهم مع الزميل املجاور. 
وراجع اإلجابات واطلب من الزمالء التحقق من حلول بعضهم البعض.

مالحظة للمعلم: مبا أن هذه مراجعة، اسمح للتالميذ بتصحيح األخطاء وال تعاقبهم عليها. أو بداًل من ذلك، وإذا سمح الوقت، فاطلب من 
بعض التالميذ مشاركة حتليل اخلطأ )اخلطأ الذي ارتكبوه وكيف صححوه(.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. احتفظوا بكتاب التلميذ أمامكم للجزء اخلاص بـ "تعّلم".
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اإلرشادات: حل خمس مسائل من املسائل التالية. وكتحٍد، حل جميع املسائل. 

املساحة: 

املساحة: 

املساحة: 6 م2املساحة: 25 م2

املساحة: 

املساحة: 

املساحة: 14 م2

املساحة: 

املساحة: 

احمليط:

احمليط:

احمليط: 10 ماحمليط: 20 م

احمليط:

احمليط:

احمليط:

احمليط:

احمليط:

8 م

30 سم

1 سم

2 م

7 م

9 كم

7 م

8 م
1 سم

7 م

9 كم

الدرس 98: اربط

9 كم5 سم                  5 م   5 م  

20 سم

5 سم

10 م

9 كم

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس مبراجعة كيفية إيجاد مساحة 
املستطيل ومحيطه. ويراجع التالميذ طريقة حل مسائل 

القسمة في اجلزء اخلاص بـ "تعلّم". ويعتمدون على 
دراستهم السابقة لنماذج عالقة اجلزء بالواحد الصحيح 

ويستخدمون مناذج األشرطة في التدريب. كما يتوّسعون 
في أفكارهم املتعلقة مبعنى القسمة بغرض كتابة مسألة 

كالمية أصلية استناًدا إلى منوذج شريطي معطى. 
وأخيًرا، يخوض التالميذ حتّدي التفكير في العالقة بني 
الكسور والقسمة. ال يتوقع أن تكون لدى التالميذ فكرة 

معّمقة عن الروابط بينهما عند هذه النقطة، ولكن ذلك 
يشكل فرصة تعلّم قوية لدفع تفكيرهم في اجتاه غير 

متوقع.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حساب مساحة مستطيالت ومحيطها.  
حّل مسائل كالمية عن القسمة.  
مناقشة العالقة بني الكسور والقسمة.  

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

ناجت القسمة  

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

نظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية أهداف التعُلّم

1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو مراجعة حل مسائل القسمة والتدريب عليها. عملنا، في وقت سابق من هذا العام، 
على نوعني مختلفني من مسائل القسمة: مسائل املشاركة ومسائل التجميع. ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم مساعدتنا على تذّكر 

الفرق بينهما.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم أفكاًرا عن مسائل املشاركة 
ومسائل التجميع.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقوم املعلم مبا يلي: تذكير التالميذ بأنه في مسائل املشاركة، يقسمون عدًدا بالتساوي على مجموعات متساوية. على سبيل املثال، فّكر في 
مسألة مشاركة 15 قطعة بسكويت بني 3 أصدقاء. في مسائل التجميع، عمل التالميذ على دراسة مناذج عالقة األجزاء بالكل، ولذلك اطلب 

من التالميذ مساعدتك في النموذج التالي.

2. يقول املعلم ما يلي: سنتعلم اليوم منوذًجا جديًدا ملساعدتنا على حل مسائل القسمة. وهو ُيسمى النموذج الشريطي. يشبه 
النموذج الشريطي أشرطتنا الكسرية. لننظر إلى منوذج عالقة األجزاء بالكل ولنحّوله إلى منوذج شريطي.

ميثل العدد 15 في األعلى العدد اإلجمالي لقطع البسكويت لدينا. الشريط مقسوم إلى 3 أجزاء لتمثيل 3 أصدقاء. ما وجه 
الشبه بينه وبني أشرطتنا الكسرية؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أفكار تودون مشاركتها.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

مالحظة للمعلم: ميكن أن يالحظ التالميذ ما يلي:

الشريط مقسم إلى أجزاء متساوية.  
شكل الشريط مماثل لشكل أشرطة الكسور.  
العدد 15 مقّسم إلى أثالث.  

إن املفهوم األخير صعب وغير متوقع في هذه املرحلة. ولكن، إذا كان التالميذ يفهمونه، فسيساعدهم ذلك على اكتساب معلومات أساسية 
للتعامل مع الكسور في املستقبل.

يقول املعلم ما يلي: لقد قسمنا العدد 15 إلى 3 أجزاء متساوية. ميكنني اآلن كتابة العدد 5 في كل مربع في النموذج الشريطي.

يقوم املعلم مبا يلي: إضافة ما يلي إلى النموذج الشريطي على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، يوضح لنا هذا النموذج الشريطي أن لدينا عدًدا صحيًحا واحًدا، وهو 15.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى 15.

يقول املعلم ما يلي: العدد 15 مقسوم إلى 3 أجزاء متساوية.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى املربعات الـ 3.

يقول املعلم ما يلي: يضم كل جزء 5. ولذلك فإن اإلجابة عن سؤالنا األصلي هي 5 قطع بسكويت، حيث يحصل كل شخص على 
5 قطع بسكويت.

يقوم املعلم مبا يلي: وضع دائرة حول املربع األول.

يقول املعلم ما يلي: ميكنني التحقق من حلي من خالل التأّكد من أن مجموع أجزائي يساوي 15. لنُعّد بالقفز مبقدار 5

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كل مربع أثناء العد بالقفز مبقدار 5.

يقول املعلم ما يلي: 5، 10، 15

يقوم التالميذ مبا يلي: العد بالقفز مبقدار 5 مع املعلم.

3. يقول املعلم ما يلي: قبل أن تبدأوا في التدريب على استخدام النموذج الشريطي لتوضيح مسائل املشاركة، أوّد أن أعرض عليكم 
طريقة إضافية أخرى ميكن أن يساعدنا من خاللها النموذج الشريطي على حل هذه األنواع من املسائل. انتقلوا إلى صفحة 

الدرس 98: "التطبيق" في كتاب التلميذ.

15

15

555

20
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قطع حلوى

ثمار 

تدريب جماعي

لدى عمر 18 قطعة من احللوى. ويريد توزيعها بالتساوي علي ٦ من أصدقائه. فما عدد القطع التي سيحصل عليها كل صديق؟ 

الدرس 98: التطبيق

÷�

÷�

تدريب فردي

اإلرشادات: حل مسائل القسمة التالية. اشرح طريقة حلك باستخدام النموذج الشريطي. ثم اكتب مسألة قسمة تعبر عن املسألة 
الكالمية. 

1( معي 20 ثمرة تني أريد توزيعها بالتساوي على 4 أطباق. فما عدد الثمار التي يجب وضعها في كل طبق؟ 
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يقوم املعلم مبا يلي: التعاون مع التالميذ على حل مسألة التدريب اجلماعي. توجيه التالميذ أثناء احلل الكتساب الفهم، إذا لزم األمر. ولكن، 
إذا كان التالميذ يفهمون ذلك، فاطلب منهم إخبارك بكيفية حل املسألة. على التالميذ أن يدركوا أن عليهم تقسيم الشريط إلى 6 أجزاء متساوية 

ثم توضيح عدد قطع احللوى في كل جزء.

ومن طرق القيام بذلك "توزيع" قطعة حلوى واحدة في كل مرة على كل صديق ومتثيل تلك القطعة بنقطة في كل جزء من أجزاء الشريط. 
واصل "توزيع" قطع احللوى حتى يكتمل توزيع 18 قطعة. وإذا اقترح التالميذ استراتيجيات أخرى، فجّربها. اطلب من التالميذ مشاركة 

حلّهم وتوضيحه على السبورة. وعلى التالميذ كتابة طريقة احلل في الكتاب.

4. يقول املعلم ما يلي: نطلق على اإلجابة عن مسألة القسمة اسم ناجت القسمة. وخطوتنا األخيرة هي كتابة مسألة قسمة تعبر 
عن هذه املسألة الكالمية. اعملوا مع زمالئكم املجاورينوانظروا إن كان بإمكانكم كتابة مسألة قسمة تعبر عن هذه املسألة الكالمية.

مالحظة للمعلم: إذا شعر التالميذ باالرتباك بشأن كيفية كتابة مسألة قسمة متوافقة، فأرشدهم إلى خطوات هذه العملية. على سبيل املثال: كم 
كان يساوي املبلغ اإلجمالي؟ )18(، ما عدد األصدقاء الذين شاركوا؟ )6(، ما العدد الذي حصل عليه كل صديق؟ )3(. إًذا 18 ÷ 6 � 3.

يقول املعلم ما يلي: هل لديكم أي أسئلة عن كيفية كتابة مسألة تعبر عن مسألة كالمية؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح أسئلة، إذا لزم األمر.

5. يقول املعلم ما يلي: ستحّلون اآلن بعض مسائل القسمة اإلضافية باستخدام النموذج الشريطي مبفردكم. املسألة األخيرة في 
هذه الصفحة منوذج شريطي مكتمل. حلل تلك املسألة، عليكم كتابة مسألتكم الكالمية التي تعبر عما هو موضح في النموذج 

الشريطي. ُيرجى البدء.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل فردًيا على حل مسائل جزئية "التطبيق".

يقوم املعلم مبا يلي: التجول خالل قيام التالميذ باحلل لتقدمي الدعم واملساعدة حسب احلاجة. طرح أسئلة استقصائية على التالميذ، مثل:

كيف عرفتم اجملموع؟  
كيف وجدمت ناجت القسمة؟  
هل ميكنكم التفكير في طريقة أخرى حلل هذه املسألة؟  

عندما يقارب وقت اجلزء اخلاص بـ "تعلّم" على االنتهاء، استخدم إشارة جذب االنتباه وراجع اإلجابات مع التالميذ.

1. يقول املعلم ما يلي: لقد راجعنا اليوم عملية القسمة. لنفّكر، في اجلزء اخلاص بـ "تأّمل"، في العالقة بني الكسور والقسمة. ما 
أوجه الشبه بينهما؟ وما أوجه االختالف بينهما؟ سأمنحكم الوقت للتفكير.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في العالقة بني الكسور والقسمة.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد دقيقة أو ما يقاربها، اطلب من التالميذ أن يلتفتوا إلى الزمالء املجاورين ملشاركة أفكارهم. شجع التالميذ 
على التعبير عن وجهات نظرهم اخملالفة بلباقة ولطف عندما ال يتفقون مع أفكار زمالئهم، إضافًة إلى مشاركة أمثلة، واستخدام مفردات 

الرياضيات، وطرح أسئلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار مع زميل. التعاون لتوضيح األفكار واإلجابة عن أسئلة بعضهم البعض وتصحيح 
املفاهيم اخلاطئة واستخدام مفردات الرياضيات في مناقشتهم.

2. يقوم املعلم مبا يلي: بعد 4 إلى 5 دقائق، يختار مجموعات ثنائية من الزمالء ملشاركة النقاش مع الفصل. االستعانة بطرح األسئلة 
لتصحيح أي مفاهيم خطأ مؤثرة ولكن قبول جميع اإلجابات التي تظهر بعض الفهم للعالقة بني الكسور والقسمة.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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مالحظة للمعلم: قد يالحظ التالميذ بعض من األمور التالية أو كلها:

تشمل الكسور وعمليات القسمة أخذ شيء )أو عدد أو مجموعة( وتقسيمه إلى أجزاء أصغر.  
ميثل كالهما أجزاء من الكل.  

 1
2 قد يدرك التالميذ الفائقون أن الكسور وعمليات القسمة متشابهتان وأن الكسور هي تعبير عن مسألة قسمة. مبعنى آخر، فإن الكسر 

23 هو ناجت قسمة العدد 2 على 3. لن يكون  34 هو ناجت قسمة العدد 3 على 4، وأن الكسر  هو ناجت قسمة العدد 1 على 2، وأن الكسر 
معظم التالميذ )إن لم يكن جميعهم( جاهزين إلدراك هذه الروابط، ولكننا نشير إليها هنا في حال ذكرها أي من التالميذ املتقدمني.

يقول املعلم ما يلي: أنا أستمتع حًقا بسماع أفكاركم الرياضية وطريقة حلكم للمسائل مًعا. أحسنتم صنًعا اليوم.
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نظرة عامة الدرس 99

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 99: "اربط"، وقراءة املسألة بصمت. التأكد من اإلرشادات

فهم التالميذ لإلرشادات ثم بدء العمل. بعد 5 دقائق تقريًبا، يختار بعض التالميذ ملشاركة أفكارهم وشروحاتهم. يسمح للتالميذ بتوضيح 
حلولهم على السبورة عند احلاجة ويشجعهم على استخدام أمثلة القسمة ومفرداتها.
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اإلرشادات: انظر إلى املسألة وإجابة التلميذ، وحّدد ما فعله التلميذ بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم أجب عن السؤال بنفسك.

الدرس 99: اربط

اكتب مسألة قسمة تعبر عن هذه املسألة الكالمية وحلّها: مع رضا 20 ثمرة فاكهة. وقد وّزعها بالتساوي على 4 أكياس. فما عدد ثمار الفاكهة في 
كل كيس؟ 

إجابة التلميذ:  

4 ثمار فاكهة ÷ 20 كيًسا = 5 ثمار فاكهة في كل كيس

ما اخلطأ الذي ارتكبه التلميذ؟ ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ 
اكتب مسألة القسمة وحّل املسألة بنفسك. وملاذا ارتكبه برأيك؟

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس بحل مسألة حتليل أخطاء 
تتضمن عملية القسمة. يتحدى هذا النوع من التمارين 

التالميذ بأن يؤدوا دور املعلّم في حتديد املواضع 
التي أخطا فيها تلميذ آخر وفي تصحيح مفاهيمهم 

اخلطأ عن القسمة. يواصل التالميذ العمل باستخدام 
النموذج الشريطي ملراجعة القسمة والتدرب عليها. تشبه 

استراتيجية اليوم عملية الطرح املتكرر، حيث يستخدم 
التالميذ النموذج الشريطي مجدًدا، ولكنهم يعرفون 

هذه املرة العدد في كل مجموعة دون أن يعرفوا العدد 
اإلجمالي للمجموعات. ُيطلب من التالميذ، في اجلزء 

اخلاص بـ "تأّمل"، التفكير في كيفية استخدامهم للقسمة 
في احلياة اليومية خارج املدرسة. ويجب تشجيع التالميذ 

على إجراء محادثات خالل اليوم الدراسي عن تطبيقات 
احلياة الواقعية كي يدركوا الغرض األهم لدراستهم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حتليل األخطاء حلل مسألة كالمية.  
حّل مسائل كالمية عن القسمة.  
كتابة مسألة كالمية تعبر عن السياق املوضح.  
وصف تطبيقات حياتية للقسمة من احلياة الواقعية.  

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

مراجعة املفردات السابقة عن الكسور.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقول املعلم ما يلي: خالل درس الرياضيات األخير، عملنا على مشاركة مسائل القسمة. واليوم سنعمل على حل مسائل القسمة 
بالتجميع. وسنستخدم النموذج الشريطي حلل املسائل، ولكن سيخبرنا النموذج الشريطي هذه املرة بعدد العناصر املوجودة في 
كل مجموعة بداًل من عدد املجموعات. لنحّل املسألة األولى مًعا. ُيرجى فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 99: 

"التطبيق" وقراءة املسألة األولى بأنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" في كتاب التلميذ وقراءة املسألة بصمت.

يقوم املعلم مبا يلي: التعاون مع التالميذ على حل مسألة التدريب اجلماعي. توجيه التالميذ أثناء احلل الكتساب الفهم، إذا لزم األمر. 
ولكن، إذا كان التالميذ يفهمون ذلك، فاطلب منهم إخبارك بكيفية حل املسألة. يجب أن يدرك التالميذ أن بإمكانهم "تقسيم" النموذج 

الشريطي بإعطاء الشخص األول مترتني، ورسم خط، وإعطاء الشخص الثاني مترتني، ورسم خط، وهكذا حتى يعطوا التمرات جميًعا. ال 
حاجة للدقة في تقسيم الشريط ألنهم ال يعرفون عدد األجزاء التي يكونونها.

137الصف الثالث االبتدائي

تدريب جماعي

معي 18 مترة. وسيحصل كل شخص على مترتني. فما عدد األشخاص الذين ميكنني إعطاءهم؟

الدرس 99: التطبيق

�÷أشخاص

تدريب فردي

اإلرشادات: حل مسائل القسمة التالية. اشرح طريقة حلك باستخدام النموذج الشريطي. ثم اكتب مسألة قسمة تعبر عن املسألة 
الكالمية.

1( يوجد في الفصل 28 تلميًذا. تّتسع األرجوحة الواحدة لـ 4 أشخاص. فما عدد األراجيح املطلوب كي يتأرجح الفصل بأكمله؟ 

28

�÷أراجيح

18
22

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

2. يقول املعلم ما يلي: اآلن، ميكننا كتابة املسألة املالئمة للتعبير عن هذه املسألة الكالمية. التفتوا وحتدثوا إلى  زمالئكم 
املجاورين عن املسألة العددية التي تعبر عن هذه املسألة الكالمية.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم اجملاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ دقيقة إلى دقيقتني للتحدث ثم اختيار تالميذ للقدوم إلى السبورة وكتابة املسألة. يطلب من التالميذ شرح 
أسباب اختيارهم للمسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة مسألة القسمة الصحيحة في كتاب التلميذ.

3. يقول املعلم ما يلي: لقد حان الوقت اآلن لتعملوا مبفردكم على حل بعض مسائل القسمة. سأجتول في الفصل كي أرى كيف 
تعملون، لذلك أخبروني إن كانت لديكم أي أسئلة أو حتتاجون إلى بعض املساعدة. في نهاية صفحة اجلزء اخلاص بـ "التطبيق"، 

ُيطَلب منكم كتابة مسألتكم الكالمية باستخدام النموذج الشريطي املعطى. وإذا انتهيتم مبكًرا وحتققتم من عملكم، فيمكنهم 
محاولة حل مسألة التحدي. ُيرجى البدء.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل بشكل فردي حلل مسائل القسمة في كتب التالميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة فهم التالميذ. حتديد التالميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من التعليمات أو التدريب. 
على الرغم من أن مسائل التجميع مختلفة عن مسائل املشاركة، يجب أن يكون بإمكان التالميذ استخدام النموذج الشريطي إليجاد اإلجابة. 

وإذا وجدت أن التالميذ يستخدمون منوذًجا مختلًفا، فاطلب منهم شرح كيفية معرفتهم أنه يؤدي الغرض. وإذا كانت استراتيجيتهم فعالة 
وتتسم بالكفاءة، فاسمح لهم باملتابعة.

يقول املعلم ما يلي: يرجى إبقاء كتبكم أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأمل".

1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ االنتقال إلى صفحة الدرس 99: كّراس الرياضيات، وقراءة السؤال املوجود فيه. يتأكد من فهم 
التالميذ لإلرشادات، ويطلب منهم البدء في كتابة احلل ورسمه.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة كّراس الرياضيات في كتاب التالميذ ووصف جتاربهم اليومية مع القسمة.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ من 3 إلى 5 دقائق لكتابة إجاباتهم. إذا سمح الوقت، يطلب املعلم من بعض التالميذ مشاركة 
إجاباتهم.

يقول املعلم ما يلي: لقد أجنزمت جميًعا قدًرا كبيًرا من العمل الصعب اليوم. أحسنتم.
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن القسمة في هذا العام وفي التدريبات التي قمت بحلها خالل درسي الرياضيات األخيرين. ثم أجب عن 
سؤال كراس الرياضيات التالي. 

ِصف كيف تستخدم القسمة في حياتك اليومية خارج حصة الرياضيات. عليك استخدام كلمات وأعداد في شرحك، وميكنك استخدام صور. 

الدرس 99: كراس الرياضيات

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 100

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 100: "اربط"، وقراءة املسألة بصمت. تأكد من اإلرشادات

فهم التالميذ لإلرشادات ثم بدء العمل. بعد 5 إلى 7 دقائق، اختر بعض التالميذ ملشاركة إجاباتهم وشرح أفكارهم. اسمح للتالميذ بتوضيح 
حلولهم على السبورة عند احلاجة وشجعهم على استخدام أمثلة القسمة ومفرداتها.

يقول املعلم ما يلي: احتفظوا بكتاب التلميذ أمامكم.

141الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية، وحّلها واشرح طريقة حّلك.

يريد جابر توزيع 24 قطعة بسكويت على أصدقائه. فما عدد الطرق اخملتلفة التي ميكنه من خاللها مشاركة قطع البسكويت بالتساوي مع أصدقائه؟ 

مثال: ميكنه إعطاء صديق واحد 24 قطعة بسكويت، أو ميكنه إعطاء قطعة بسكويت واحدة لـ 24 صديًقا. 

الدرس 100: اربط

املواد

في هذا الدرس، يبدأ التالميذ حتدًيا للعثور على جميع 
الطرق التي ميكن من خاللها تقسيم قطع البسكويت 
الـ 24 بالتساوي. يساعد هذا النشاط التالميذ على 

فهم أنه غالًبا ما ميكن قسمة األعداد بأكثر من طريقة 
واحدة. يراجع التالميذ، في اجلزء اخلاص بـ "تعلّم"، 

العالقة بني الضرب والقسمة باستخدام مثلثات مجموعة 
حقائق العائلة. ويكتبون أربع مسائل لتمثيل كل مجموعة 
ويخوضون حتدي كتابة مسألة كالمية للضرب والقسمة 
عن مجموعة معطاة من األعداد. ختاًما للدرس، يشرح 

التالميذ بأسلوبهم العالقة بني الضرب والقسمة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
دراسة طرق مختلفة لقسمة العدد 24 بالتساوي.  
إيجاد العامل اجملهول في مجموعة حقائق العائلة.  
كتابة مسائل ضرب وقسمة لتمثيل حقائق العائلة.  
شرح العالقة بني الضرب والقسمة  

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

مراجعة مفردات الضرب والقسمة حسب 
احلاجة.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقوم املعلم مبا يلي: رسم املثلث في اجلزء السفلي للسبورة وكتابة 24 في أعاله، و6 في الزاوية السفلية اليسرى، وترك فراغ في 
الزاوية السفلية اليمنى:

يقول املعلم ما يلي: هدفنا في التعّلم اليوم هو شرح العالقة بني الضرب والقسمة. وقد حتّدثنا عن هذه العالقة قلياًل من قبل، 
ولكن ذلك كان منذ وقت طويل، ولذا فقد حان الوقت لتنشيط ذاكرتنا. وفي هذه احلالة، نستخدم كلمة "عالقة" مبعنى كلمة 

"رابط". ما الرابط بني الضرب والقسمة؟ فكروا للحظة ثم ارفعوا اإلبهام إلى أعلى حني تكون لديكم فكرة.

24

6

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقوم التالميذ مبا يلي: التحّدث عن العالقة بني الضرب والقسمة. رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ 
الذين وقع االختيار عليهم أفكارهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: قبول جميع اإلجابات املناسبة.

مالحظة للمعلم: لقد نوقش هذا املفهوم في فصول سابقة، ولذلك يجب أن يعرف التالميذ أن الضرب هو دمج مجموعات متساوية إلنشاء 
عدد صحيح وأن القسمة هي فصل عدد صحيح إلى مجموعات متساوية. هاتان العمليتان عكسيتان، وميكن استخدام القسمة لعكس مسألة 

الضرب. إذا كان التالميذ يواجهون صعوبة في وصف هذه العالقات، فأعطهم أمثلة لدعم املناقشة اإلضافية.

2. يقول املعلم ما يلي: خالل اجلزء األول من درس اليوم، ستحّلون مثلثات مجموعة من حقائق العائلة وتكتبون جميع مسائل كل 
مجموعة من احلقائق. بعد ذلك، ستكتبون مسألة كالمية للضرب والقسمة ملجموعة معطاة. انظروا إلى مجموعة حقائق العائلة 

التي رسمتها على السبورة. وتذكروا أن األعداد في أسفل املثلث هي عوامل. عند ضرب العوامل بعضها ببعض، َينُتج حاصل الضرب 
في أعلى املثلث. ما العامل املجهول في هذا املثلث؟ استخدموا أصابعكم لتوضيح إجابتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األصابع لتوضيح إجابتهم.

يقول املعلم ما يلي: العامل املجهول هو 4. سأكتب اآلن هذه املسألة على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة 6 × 4 � 24.

يقول املعلم ما يلي: ما الطرق األخرى التي ميكنني من خاللها كتابة مسألة ضرب عن مجموعة حقائق العائلة هذه؟ ارفعوا 
أيديكم إذا أردمت احلضور إلى السبورة وعرض طريقة أخرى لكتابة املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يكتب التالميذ الذين وقع عليهم االختيار املسألة على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: من الطرق األخرى لكتابة املعادلة كتابة 4 × 6 = 24. تذكروا أن ترتيب العوامل املضروبة في عملية الضرب 
ليس مهًما. فـ 4 × 6 هي نفسها 6 × 4. وهذه هي خاصية اإلبدال في الضرب التي درسناها سابًقا هذا العام.

كيف ميكنني استخدام مثلثات مجموعة حقائق العائلة هذه عن املثلثات لكتابة معادلة قسمة باستخدام هذه األعداد نفسها؟ 
التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عن مسائل القسمة التي ميكنكم كتابتها باستخدام األعداد 4 و6 و24. سأختار بعًضا 

منكم لكتابة هذه املسائل.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم مع زمالئهم املجاورين. يكتب التالميذ الذين وقع عليهم االختيار مسائل قسمة على 
السبورة. ميكن أن يطلب التالميذ املساعدة من زمالئهم عند الضرورة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. في مسألة القسمة، نأخذ حاصل الضرب من أعلى املثلث ونقسمه على أحد عامليه. هل تتذكرون 
االسم الذي نطلقه على إجابة مسألة القسمة؟ اهمسوا بالكلمة بصوٍت مرتفع.

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون بإجابتهم.

3. يقول املعلم ما يلي: حان دوركم اآلن لالنتقال إلى التدريب على حل هذه األنواع من املسائل مبفردكم. يرجى فتح كتاب 
التلميذ على صفحة الدرس 100: التطبيق. املسائل األولى مماثلة للمسألة التي قمنا بحلها مًعا على السبورة. تطلب املسألة 

األخيرة منكم استخدام املجموعة املعطاة من حقائق العائلة لتكتبوا بأنفسكم مسألة كالمية للضرب والقسمة باستخدام األعداد 
املعطاة. ُيرجى البدء.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الكتب على صفحة اجلزء اخلاص بـ "التطبيق" والعمل مبفردهم على حل مسائل مجموعة حقائق 
العائلة وكتابة مسائل الضرب والقسمة لكل مجموعة حقائق عائلة.

يقوم املعلم مبا يلي: مالحظة التالميذ أثناء تأديتهم للنشاط. ومالحظة االستراتيجيات التي استخدموها إليجاد العامل اجملهول. استخدم 
إشارة جذب االنتباه قرب نهاية جزئية "تعلّم". مراجعة اإلجابات الصحيحة مع التالميذ. إذا سمح الوقت، يطلب من التالميذ شرح أفكارهم 

ومشاركة استراتيجياتهم.

يقول املعلم ما يلي: احتفظوا بكتاب التلميذ أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأّمل".

الصف الثالث االبتدائي 142

اإلرشادات: أوجد العامل املجهول في كل مجموعة من مجموعات عائلة احلقائق التالية، ثم اكتب أربع مسائل مختلفة لتوضيح العالقات 
بني أفراد العائلة.   

الدرس 100: التطبيق
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1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ فتح كتب التالميذ على صفحة الدرس 100: كّراس الرياضيات، وقراءة السؤال املوجود فيه 
بصمت. يتأكد من فهم التالميذ لألسئلة، ويطلب منهم البدء في كتابة إجاباتهم. يتأّكد من جمع كّراسات التالميذ لقراءة اإلجابات. حيث توّفر 

شروحاتهم رؤية قّيمة عن فهمهم للعالقة بني الضرب والقسمة.

يقول املعلم ما يلي: لقد بذلتم جهًدا كبيًرا في مراجعة الضرب والقسمة وإظهار فهمكم للعالقة بينهما. حّيوا زمالءكم املجاورين 
احتفااًل مبا تعّلمتموه.

يقوم التالميذ مبا يلي: إلقاء التحية على زمالئهم اجملاورين.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات



الصف الثالث االبتدائي
الرياضيات

التواصل

الروابط إقامة 
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الدروس 101 إلى 110
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يراجع التالميذ في هذا الفصل عمليتي الضرب والقسمة والعالقة بينهما ويعززون فهمهم لهاتني العمليتني. ويتأكدون من فهمهم العميق للمساحة 
واحمليط من خالل التطبيق عليهم. كما يعد اكتساب الطالقة في العمليات من التدريبات الرئيسية لتالميذ الصف الثالث. فينبغي أن يتمكن التالميذ 

بنهاية هذا الصف من حل مجموعة مختلفة من املسائل بسرعة ودقة، باستخدام استراتيجيات تسّهل احلل عليهم. عندما بدأ التالميذ بتعلّم العمليات، 
استخدموا مواد محسوسة لدعم استيعابهم للمفاهيم. واآلن، عليهم االنتقال من استخدام هذه املواد إلى استيعاب املفاهيم اجملردة لتحقيق الطالقة.

نظرة عامة على الفصل

الفصل 5: الدروس 101 إلى 110

اربط
خالل هذا النشاط اليومي، يكتسب التالميذ الطالقة في املهارات التي سبق 

تعلمها، وُيكّونون روابط بني ما تعلموه ُمسبًقا وما سيتعلمونه في جزئية "تعلم" 
ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التالميذ مسائل رياضية ممتعة من 

العالم الواقعي حتفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جديد.

10 إلى 15 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يتعلم ويطبق التالميذ مهارات ومفاهيم الرياضيات تعلّم
 اخملتلفة. يشارك التالميذ في االستكشاف والتجريب وحل املسائل

والتعاون واملناقشة الستيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجلديدة والربط مبا 
تعلموه سابًقا. يتعلم التالميذ التفكير واحلل مثل "عاِلم الرياضيات" واملثابرة في 

تطوير الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة.

35 إلى 45 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأّمل
الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك باستخدام مفردات 

الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلُّم، وتوضيح املفاهيم اخلطأ، وتعلُّم 
رؤية األشياء من منظور التالميذ.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكوِّن

مؤشرات التعلُّم
سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 101 إلى1100، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجلبري:
1.أ- شرح حاصل ضرب األعداد الصحيحة.
1.ب- شرح ناجت قسمة األعداد الصحيحة.

1.جـ- الضرب والقسمة في حدود العدد 100.
1.د- استخدام استراتيجيات حلل مسائل الضرب والقسمة، مبا في ذلك:

1( اليدويات/احملسوسات
2( الرسومات

3( املصفوفات
4( العالقة بني الضرب والقسمة

1.هـ- تذكر حاصل ضرب أي عددين مكونني من رقم واحد بنهاية الصف الثالث 
االبتدائي.

2.ب- استخدام العالقة بني الضرب والقسمة حلل مسائل الضرب والقسمة مع 
قيمة مجهولة واحدة.

د- القياس والبيانات:
5.أ- حتديد املساحة كخاصية من خواص األشكال الهندسية.

5.هـ- ربط املساحة بعمليات الضرب واجلمع املتكرر:
1( إيجاد مساحة مستطيل له العدد س من الوحدات املربعة.

2( إيجاد مساحة مستطيل طول ضلعيه عدد صحيح باستخدام مناذج 
محسوسة.

3( إيجاد مساحة مستطيل طول ضلعيه عدد صحيح عن طريق ضرب طول 
الضلعني، في سياق حل مسائل رياضية وحياتية.

5.و- حل مسائل رياضية وحياتية تتضمن محيط األشكال املضلعة، مبا في ذلك:
1( إيجاد احمليط من خالل أطوال األضالع املُعطاة.

2( رسم مستطيالت على شبكة تتشابه في احمليط وتختلف في املساحة أو 
العكس.
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أهداف التعلُّمالدرس

سيقوم التالميذ مبا يلي:101
اكتساب الطالقة في ضرب أعداد مكّونة من رقم واحد.  
حتديد استراتيجيات ملساعدتهم على تذّكر حقائق الضرب.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:102
دراسة الروابط بني األعداد في مجموعات حقائق العائلة للضرب والقسمة.  
كتابة مسائل لتمثيل الروابط بني الضرب والقسمة في مجموعة من حقائق العائلة.  
شرح طريقة االستفادة من الروابط بني مجموعات حقائق العائلة للضرب والقسمة الكتساب الطالقة في احلقائق الرياضية.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:103
استخدام رمز لتمثيل عدد مجهول في مسألة.  
كتابة مسائل فيها عدد مجهول واحد لتمثيل مسائل كالمية.  
حل مسائل مع قيمة مجهولة واحدة.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:104
كتابة مسائل كالمية متثل مسائل معطاة.  
تطبيق استراتيجيات حلل مسائل الضرب الكالمية.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:105
كتابة مسائل كالمية متثل مسائل معطاة.  
تطبيق استراتيجيات حلل مسائل القسمة الكالمية.  
تعريف القسمة.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:106
حل مسألة كالمية من خطوتني حتتوي على اجلمع والطرح.  
إيجاد مساحة أشكال هندسية رباعية ومحيطها.  
إيجاد محيط أشكال هندسية غير رباعية.  
التعاون لكتابة تعريف للمساحة واحمليط.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:107
حساب مساحة شكل له محيط معروف.  
إيجاد أطوال األضالع اجملهولة في أشكال هندسية مركبة عند معرفة محيطها.  
إيجاد أطوال األضالع اجملهولة في أشكال هندسية مركبة لتحديد محيطها.  
تقسيم أشكال هندسية مركبة إلى أشكال رباعية إليجاد املساحة.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:108
رسم عقربي الدقائق والساعات على الساعة لتوضيح األوقات احملّددة.  
حل مسائل كالمية تتضمن الوقت.  
إيجاد محيط مستطيل عند معرفة مساحته وأحد أبعاده.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:109
إكمال مشروع تصميم منزل لتوضيح فهمهم للمساحة واحمليط.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:110
إكمال مشروع تصميم منزل لتوضيح فهمهم للمساحة واحمليط.  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل 5
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جتهيزات املعلم للفصل
الدرس 101:

أنشئ جدواًل باسم "استراتيجيات الطالقة في الضرب" على السبورة أو على ورق كبير احلجم.  

الدرس 102:
اطبع مجموعات من بطاقات األعداد 1-12 باستخدام النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم من بطاقات األعداد من 0 إلى 12   

)مجموعة واحدة لكل تلميذ إضافًة إلى مجموعة واحدة للمعلم(.
أِزل بطاقة العدد 0 من كل مجموعة بطاقات.  

الدرس 109:
أحضر ورقة رسم بياني كبيرة أو ارسم شبكة بلون فاحت على ورقة كبيرة.  
أنشئ منوذًجا ملنزل األحالم على ورقة الرسم البياني. اكتب أسماء الغرف )على سبيل املثال غرفة املعيشة، املطبخ، غرفة النوم 1،   

وما إلى ذلك(. فيما يلي مثال على ذلك، ولكن يجب أن يعّبر النموذج عن احتياجات مجتمعك وطرازه املعماري.

احلديقة

املدخل

غرفة النوم 1
املطبخ

الفناء
احلمام 1

غرفة النوم 2
احلمام 2 غرفة املعيشة

ساحة اللعب الداخلية

ورق رسم بياني كبير احلجم )أو ورق كبير قلم رصاصكتاب التلميذ
أقالم تلوين أو أقالم رصاص ملونةاحلجم ُرسمت عليه شبكة بلون فاحت(.

اخملطط الرئيس: "التفكير مثل عاِلم مخطط "استراتيجيات الطالقة في الضرب"
الرياضيات"

بطاقات األعداد 1-12 )مجموعة واحدة لكل منوذج ملنزل األحالم من إعداد املعلم
تلميذ ومجموعة واحدة للمعلم(.

املواد املستخدمة
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املواد

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 101: "اربط". وقراءة املسألة الكالمية في صمت.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" وقراءة املسألة الكالمية بصمت.

يقول املعلم ما يلي: التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وناقشوا املعلومات التي حتتاجون إليها حلل املسألة وتأكدوا من اتفاقكم على 
ما تطلبه املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: عند انتهاء التالميذ من التحّدث، اطلب من متطوعني توضيح اخلطوات التي يعتقدون أن عليهم اتباعها حلل املسألة. 
سّجل أفكارهم على السبورة. مبجرد مناقشة استراتيجيات حل املسائل مع التالميذ، اطلب منهم العمل مبفردهم حلل املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم حلل مسألة كالمية من خطوتني.

يقوم املعلم مبا يلي: امنح التالميذ 3 إلى 5 دقائق حلل املسألة ثم اطلب من عدة تالميذ شرح طريقتهم في حل املسألة للفصل. سّجل 
أفكارهم على السبورة. ثم دّون مالحظات عّما إذا كانوا يستخدمون استراتيجيات معقولة وفّعالة. ميكن أن يجمع التالميذ األعداد فقط 

إليجاد طول حبل عّز )47 + 15(. ميكن أن تشمل خطوات حل هذه املسألة ما يلي:

طول حبل عّز = طول حبل عماد + 15 سم  
طول حبل عّز = 47 سم + 15 سم = 62 سم.  
إجمالي طول حبلي الصديقني: 47 سم + 62 سم = 109 سم.  

تسمح هذه األنواع من اإلجابات للتالميذ بالبدء في التفكير جبرًيا فيما يتعلق بوجود مجهول واحد.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في تهيئة أذهانكم لدرس اليوم.
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اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية، وحّلها واشرح طريقة حّلك. 

يلعب عماد وعز بحبلني. طول حبل عماد 47 سم، وحبل عز أطول بـ 15 سم من حبل عماد. فما إجمالي طول حبليهما؟ 

الدرس 101: اربط

في جزئية "اربط"، يبدأ التالميذ مبراجعة مسائل كالمية 
من خطوتني تتضمن قياس الطول. ثم يناقشون تعريف 
الطالقة ويحددون احلقائق التي يتقنونها واحلقائق التي 

ال تزال متثل صعوبة لهم. يكتب املعلم استراتيجيات 
إضافية للحقائق الصعبة، ثم يتدرب التالميذ على 

الضرب. في هذا الدرس، يتدرب التالميذ على التفكير 
مثل عاِلم الرياضيات من خالل التحقق من حلولهم، 

وإعادة حل املسائل اخلطأ، وحتدي أنفسهم الكتساب 
الطالقة في حقائق الضرب األصعب. وفي نهاية الدرس، 
ُينَقل جزء من مسؤولية تعلّم حقائق الضرب إلى التالميذ 
حيث ُيطلب منهم ممارسة العصف الذهني للتوصل إلى 

طرق إضافية ميكنهم استخدامها في التدريب خارج 
املدرسة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
اكتساب الطالقة في ضرب أعداد مكّونة من   

رقم واحد.
حتديد استراتيجيات ملساعدتهم على تذّكر   

حقائق الضرب.

اعرض اخملطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم   
الرياضيات" )إذا لم يتم عرضه بالفعل(.

أنشئ جدواًل باسم "استراتيجيات الطالقة   
في الضرب" على السبورة أو على ورق كبير 

احلجم.

الطالقة  

اخملطط الرئيس: "التفكير مثل عاِلم   
الرياضيات"

مخطط "استراتيجيات الطالقة في   
الضرب"

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 101
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

1. يقول املعلم ما يلي: هدفنا اليوم هو اكتساب الطالقة في حقائق الضرب. عندما تكتسب الطالقة في لغًة ما، يكون من السهل 
التحّدث بتلك اللغة والتعبير عن نفسك بوضوح باستخدامها. وحني تكتسب الطالقة في حقائق الرياضيات، فسيكون من السهل 
عليك تذكرها واستخدامها. ولن ُتضطر إلى إخراج مكعبات أو رسم صور في كل مرة. ُيرجى االلتفات إلى الزميل املجاور وتوضيح 

األعداد التي يسهل عليك ضربها مع ذكر السبب.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة احلقائق التي يجيدونها مع الزمالء.

يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 101: "التطبيق" إلكمال املخطط. ما حقائق الرياضيات التي 
تتمتعون بالطالقة فيها، وما االستراتيجيات التي تستخدمونها إلتقانها؟ ميثل هذا املخطط مكاًنا لتوضيح أفكاركم على 

تفكيركم. يفّكر علماء الرياضيات املهرة في أفكارهم. وهذا ُيسمى "إدراك ما وراء املعرفة". قد ال يشبه مخططك مخطط صديقك، 
وال بأس بذلك.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل في كتاب التلميذ لتحديد احلقائق التي يتمتعون بالطالقة فيها وتدوين االستراتيجيات التي 
يستخدمونها إلتقانها.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مضي 5 دقائق تقريًبا، اطلب من متطوعني توضيح حقيقة يتقنونها واستراتيجية إلتقان تلك احلقيقة من اخملطط. 
ثم سجل االستراتيجيات الفعالة على مخطط "استراتيجيات الطالقة في الضرب". حاول تسجيل استراتيجية لكل مجموعة من حقائق العائلة.

مالحظة للمعلم: حتتوي القائمة التالية على أمثلة ممكنة الستراتيجيات ميكن أن يحددها التالميذ. إذا لم يحدد التالميذ هذه االستراتيجيات، 
فاشرحها وأضفها إلى اخملطط.

استراتيجيات الرقم 2: العّد بالقفز مبقدار 2؛ التحقق من أن كل حاصل ضرب يكون عدًدا زوجًيا، أو ميكن إضافة عامل الضرب   
اآلخر إلى نفسه )مضاعفته(.

2 × 3—ميكنني العد بالقفز مبقدار 2 ثالث مّرات؛ 2، 4، 6، أو 3 + 3 = 6.  
استراتيجيات الرقم 3: إيجاد املضاعف وإضافة مجموعة أخرى.  

6 × 3—أعرف أن 6 × 2 = 12. ميكنني إضافة 6 أخرى بعد ذلك للحصول على 18.  
استراتيجيات الرقم 4: مضاعفة املضاعف.  

8 × 4—أعرف أن 8 × 2 = 16. ميكنني جمع 16 و16 بعد ذلك للحصول على 32.  
استراتيجيات الرقم 5: العد بالقفز مبقدار 5.  
استراتيجيات الرقم 6: الضرب في 5 ثم إضافة مجموعة أخرى.  

7 × 6—أعرف أن 7 × 5 = 35. ميكنني إضافة 7 أخرى بعد ذلك للحصول على 42.  
استراتيجيات الرقم 7: الضرب في 5 و 2 ثم جمع حاصلي الضرب مًعا )خاصية التوزيع في الضرب(.  

7 × 7—أعرف أن 7 × 5 = 35 و 7 × 2 = 14. 35 + 14 = 49.  
استراتيجيات الرقم 8: مضاعفة حقائق الرقم 4.  

6 × 8—أعرف أن 6 × 4 = 24 وأن 24 + 24 = 48. )إذا لم تكن متأكًدا من مضاعفات حقائق الرقم 4، فابدأ   
مبضاعفات الرقم 2(.

استراتيجيات الرقم 9: خدعة األصابع من الدرس السابق.  
استراتيجيات الرقم 10: إضافة صفر بعد العامل اآلخر.  
استراتيجيات الرقم 11: الضرب في 10 ثم إضافة مجموعة أخرى )خاصية التوزيع في الضرب(.  

  .33 = 3 + 30 = )3 × 1( + )3 × 10( = 3 × 11
استراتيجيات الرقم 12: حقائق العدد عشرة زائد حقائق العدد 2 )خاصية التوزيع في الضرب(.  

12 × 4—أعرف أن 10 × 4 = 40 وأن 2 × 4 = 8. 40 + 8 = 48.  

يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ مناقشة سبب أن بعض احلقائق أبسط من غيرها. واختر مجموعتني من حقائق العائلة التي يجدون 
أنها صعبة واطلب من التالميذ أن يجربوا إحدى االستراتيجيات من على اخملطط الكتساب الطالقة.

2. يقول املعلم ما يلي: إن التدريب من أفضل طرق اكتساب الطالقة في حقائق الضرب. انتقلوا إلى صفحة الدرس 101: التطبيق. 
سأمنحكم 5 دقائق حلل أكبر عدد ممكن من هذه املسائل. ال حاجة حلل املسائل بالترتيب. ابدأوا باحلقائق التي جتيدونها بطالقة 

أواًل، ثم ارجعوا واعملوا على حل املسائل األصعب.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل في كتب التالميذ على حل أكبر عدد ممكن من مسائل حقائق الضرب في 5 دقائق.
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اإلرشادات: امأل مخطط الطالقة في عملية الضرب. 

الدرس 101: التطبيق

 الطالقةحقيقة الضرب
االستراتيجية)نعم أم ال(
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تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم املعلم مبا يلي: بعد مضي 5 دقائق، استخدم إشارة جذب االنتباه واطلب من الفصل التوقف عن العمل.

3. يقول املعلم ما يلي: ُيرجى االلتفات إلى زمالئكم املجاورين ومعرفة ما إذا قمتم بحل نفس املسائل. إذا قمتم بحل نفس 
املسائل، فتحققوا لتعرفوا إن كانت إجاباتكم متوافقة. وإذا لم تكن اإلجابات متوافقة، فناقشوا أفكاركم وأعيدوا حل املسألة إلى أن 

تصبح اإلجابات متوافقة.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم على احللول التي قاموا بحلها.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ 3 إلى 5 دقائق للتحقق من احلل أثناء جتّوله في الفصل وتدوين مالحظات باملسائل التي اختار التالميذ حلّها.

يقول املعلم ما يلي: سأمنحكم اآلن 3 دقائق إضافية حملاولة حل كل مسائل الصفحة. وإذا انتهيتم من احلل سريًعا، فحاولوا حل 
مسائل "التحدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل في كتب التالميذ حلل بقية مسائل الضرب. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا احملاولة في مسائل "التحدي".

4( يقوم املعلم مبا يلي: بعد انتهاء الدقائق الثالث، استخدم إشارة جذب االنتباه واطلب من الفصل التوقف عن العمل. ثم راجع إجابات 
املسائل مع الفصل، واقرأ اإلجابات الصحيحة بنفسك أو اختر بعض التالميذ لتوضيح اإلجابات. واطلب من التالميذ وضع دوائر على أي 

إجابة غير صحيحة. بعد ذلك، امنح التالميذ وقًتا للعودة وتصحيح األخطاء اجلديدة. كما ذكرهم بأن بإمكانهم استخدام االستراتيجيات 
املدرجة في اخملطط. وإذا حل أّي تلميذ جميع املسائل بشكل صحيح، فيمكنه مواصلة العمل على حل مسائل "التحّدي" أو مساعدة زمالئه.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل في كتب التالميذ لتصحيح األخطاء اجلديدة أو محاولة حل مسائل "التحّدي" أو مساعدة أحد 
الزمالء.

ل". يقول املعلم ما يلي: أحسنتم اليوم. ُيرجى وضع الكتب مكانها من أجل جزئية "تأمَّ

1. يقول املعلم ما يلي: لقد تدّربتم اليوم على اكتساب الطالقة في حقائق الضرب. في بداية الدرس، أخبرمت زمالءكم املجاورين 
باحلقائق التي شعرمت بأنكم تتمتعون بالطالقة فيها واحلقائق التي كنتم تعتقدون أنها صعبة. هل غّير أّي منكم رأيه بعد تدريب 

اليوم؟ هل شعرمت بأنكم أكثر إتقاًنا للحقائق املختلفة؟ هل كانت هناك حتديات جديدة؟ ُيرجى رفع اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم 
ترغبون في املشاركة. سأعطيكم دقيقة للتفكير.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. ويشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: العصف الذهني مع الفصل للتوصل إلى طرق أخرى ميكن للتالميذ من خاللها التدريب على اكتساب الطالقة. 
تتضمن األفكار املمكنة:

إنشاء بطاقات لعب.  
الطلب من أحد أفراد العائلة إجراء اختبار لهم.  
إعداد مجموعات متكررة من العناصر، مثل حّبات الفاصوليا أو البلي أو العمالت املعدنية في املنزل لعرض احلقائق بصرًيا. )تدعم   

هذه الطريقة الفهم وتوفر طريقة مرئية كي يحفظ بعض التالميذ احلقائق عن ظهر قلب(.
اختبار بعضهم البعض عن احلقائق خالل وقت الغداء أو االستراحة.  
إنشاء لعبة تتطلب معرفة حقائق الضرب.  

يقول املعلم ما يلي: إن اكتساب الطالقة في حقائق العائلة يساعدكم على أن تصبحوا علماء رياضيات أفضل. سنواصل التدريب 
في الفصل، ولكن تذكروا أن هذه مهارة ميكنكم التدريب عليها أيًضا خارج املدرسة.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 102: "اربط" وإكمال مسألة مراجعة حتليل اإلرشادات

األخطاء. بعد 3 إلى 5 دقائق، اطلب من بعض التالميذ مشاركة أفكارهم مع زمالئهم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" ويعملون مبفردهم حلل مسألة مراجعة حتليل األخطاء. وعندما ينتهون، 
يوضحون حلولهم وأفكارهم لزمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ أو اثنني ملشاركة ما مت بشكل خطأ وما مت بشكل صحيح.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. تذكروا أنه على الرغم من أن الضرب هو عملية جمع متكرر، فإن وفاء جمعت عدًدا كبيًرا جًدا من 
العدد 5.
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اإلرشادات: انظر إلى املسألة التالية وإجابة التالميذ. حّدد ما فعله التلميذ بشكل صحيح وما أخطأ فيه. ثم حل املسألة بنفسك.

الدرس 102: اربط

حّل مسألة الضرب التالية، ووضح االستراتيجية التي استخدمتها. 

4X5=25 = 5 × 4 :كتبت وفاء

أعرف ذلك ألن 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 

ما اخلطأ الذي ارتكبته التلميذة؟ ما الذي فعلته التلميذة بشكل صحيح؟ 
اكتب مسألة القسمة وحّل املسألة بنفسك. وملاذا ارتكبته برأيك؟

املواد

يبدأ التالميذ في هذا الدرس بحل مسألة حتليل أخطاء 
تؤكد أن الضرب هو عملية جمع متكررة. ثم يلعبون لعبة 
لفهم عالقات الضرب والقسمة بني األعداد في مجموعة 

من حقائق العائلة. وبعد ذلك، يخوضون حتّدي كتابة 
مسائل توضح هذه العالقات. وفي جزئية "تأمل"، يشرح 

التالميذ العالقات التي الحظوها بني مجموعة حقائق 
العائلة للضرب والقسمة، ويفكرون في الكيفية التي 

ميكنهم من خاللها استخدام تلك العالقات إلتقان حقائق 
الضرب والقسمة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
دراسة الروابط بني األعداد في مجموعات   

حقائق العائلة للضرب والقسمة.
كتابة مسائل لتمثيل الروابط بني الضرب   

والقسمة في مجموعة من حقائق العائلة.
شرح طريقة االستفادة من الروابط بني   

مجموعات حقائق العائلة للضرب والقسمة 
الكتساب الطالقة في احلقائق الرياضية.

 اطبع مجموعات من بطاقات األعداد 1-12 باستخدام النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم من بطاقات األعداد   
من 0 إلى 12 )مجموعة واحدة لكل تلميذ إضافًة إلى مجموعة واحدة للمعلم(.

احذف بطاقة العدد 0 من كل مجموعة بطاقات.  

املقسوم  
املقسوم عليه  
حقائق العائلة  
عامل الضرب  
ناجت القسمة  
حاصل الضرب  

بطاقات األعداد 1-12 )مجموعة   
واحدة لكل تلميذ ومجموعة واحدة 

للمعلم(.
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 102

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو استخدام العالقة بني العوامل وناجت القسمة للتدريب على الضرب والقسمة. اإلرشادات

ولفعل ذلك، سنلعب لعبة اسمها "اقلب وسّجل". وستلعبون هذه اللعبة مع زمالئكم. يرجى فتح كتبكم على صفحة الدرس 102: 
التطبيق"، ولنحاول حل التدريب اجلماعي مًعا.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتب التالميذ على صفحة "التطبيق" والتحضير للتدريب اجلماعي.

يقول املعلم ما يلي: سيحصل كل منكم مع زميله على مجموعة من بطاقات األعداد املرقمة من 1 إلى 12. ارفعوا أيديكم إذا كنتم 
ترغبون في التطّوع ملشاركتي في هذا التدريب.

حل الزميل
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تدريب جماعي

الدرس 102: التطبيق

عدد املتطوععدد املعلم

مسائل الضرب:

مسائل القسمة:

عدد الزميل العدد الذي كونته 

مسائل الضرب:

مسائل القسمة:



168 الفصل 5

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يتقدم التلميذ الذي يختاره املعلم إلى مقدمة الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء املتطوع مجموعة من بطاقات األعداد.

يقول املعلم ما يلي: لكي نلعب هذه اللعبة، سيقلب كل منا بطاقة واحدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقلب التلميذ بطاقة أعداد واحدة.

يقوم املعلم مبا يلي: قلب إحدى بطاقات األعداد.

يقول املعلم ما يلي: سجلوا األعداد في كتاب الرياضيات. وسأسجل العدد الذي ظهر لي _______ )قل العدد( على 
السبورة. عليكم تسجيل العدد الذي ظهر لي في مكان "عدد املعلم" والعدد _____ )قل العدد( الذي ظهر لـ _____ 

)قل اسم التلميذ املتطوع( في مكان "عدد املتطوع". ُيرجى فعل ذلك اآلن.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة األعداد. يجلس التلميذ املتطوع.

2. يقول املعلم ما يلي: ُيسمى هذان القسمان في كتبكم "مسائل الضرب" و"مسائل القسمة". عليكم أخذ هذين العددين وكتابة 
مسألتي ضرب ومسألتي قسمة وحّل هذه املسائل. ميكنني رسم مثلث حلقائق العائلة ملساعدتي على فهم عالقات الضرب.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم مثلث كبير على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: تذكروا أنني سأكتب عاملي الضرب في الزاويتني السفليتني وسأكتب حاصل الضرب أو إجابة عملية الضرب، 
في الزاوية العلوية من مثلث حقائق العائلة. ما حاصل ضرب هذين العددين؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قول اإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة عوامل الضرب وحاصل الضرب في املثلث. تسمية العوامل وحاصل الضرب كما هو موضح.

يقول املعلم ما يلي: اكتبوا مسألتي ضرب في كتبكم باستخدام هذه العوامل وحاصل الضرب.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة مسألتي ضرب.

يقوم املعلم مبا يلي: مراجعة اإلجابات مع الفصل. ويذكرهم بأن خاصية اإلبدال في الضرب تخبرنا بأن ترتيب العوامل ليس مهًما.

3. يقول املعلم ما يلي: ميكننا أيًضا رسم مثلثات مجموعة حقائق العائلة ملساعدتنا على حل مسائل القسمة.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم نسخ إضافية ملثلث حقائق العائلة )يحتوي على كل األعداد، ولكن بدون مسميات عملية الضرب(. اكتب مسمى 
"املقسوم" في قمة كل مثلث كما هو موضح في الشكل.

عدد املعلم عدد التلميذ

عامل 
الضرب

عامل 
الضرب

حاصل 
الضرب

عدد املعلم عدد التلميذ

املقسوم

عدد املعلم عدد التلميذ

املقسوم
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1. يقول املعلم ما يلي: لقد تدربنا اليوم على حقائق الضرب والقسمة واستخدمنا العالقة بني مجموعات احلقائق الرياضية 
للضرب والقسمة لكتابة املسائل. التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وأخبروا بعضكم البعض مبا تعرفونه عن العالقة بني حقائق 

العائلة للضرب والقسمة. استخدموا بعض حقائق العائلة التي أنشأمتوها اليوم كأمثلة لشرح أفكاركم. سأمنحكم دقيقتني.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة فهمهم للعالقة بني حقائق العائلة للضرب والقسمة مع زميل. استخدام أمثلة لدعم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، انتقلوا إلى صفحة الدرس 102: "كّراس الرياضيات"، واقرأوا السؤال املوجود فيه بصمت.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "كراس الرياضيات" وقراءة السؤال بصمت.

يقوم املعلم مبا يلي: حتقق من فهم التالميذ للسؤال قبل البدء في كتابة إجاباتهم. وجتول في الفصل واقرأ إجابات التالميذ أثناء عملهم. 
تأكد من جمع الكراسات وقراءة ما يكتبه التالميذ لتقييم ما إذا كانوا يفهمون العالقة بني حقائق العائلة للضرب والقسمة ويستطيعون 

استخدامها لتعلّم حقائق الرياضيات.
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اشرح العالقة بني مجموعات عائلة احلقائق للضرب والقسمة. ثم اشرح كيف ميكنك استخدام تلك العالقة ملساعدتك على تذّكر حقائق الضرب 
والقسمة. استخدم مجموعة عائلة احلقائق من جزئية "التطبيق" لدعم أفكارك وشرحها. 

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن مجموعات عائلة احلقائق للضرب والقسمة، ثم اقرأ سؤال كراس الرياضيات. اشرح طريقة تفكيرك، 
وتأكد من اإلجابة عن كٍل من جزأي السؤال.

الدرس 102: كراس الرياضيات

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: في القسمة، ُيطلق على العدد الذي ُيقسم اسم "املقسوم". وُيطلق على العدد الذي نقسم عليه اسم "املقسوم 
عليه"، وُيطلق على الناجت اسم "ناجت القسمة".

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة التسميات على املثلثني اجلديدين، مع وصف كيفية تغيّر املقسوم وناجت القسمة.

يقول املعلم ما يلي: اكتبوا مسألتي قسمة لتوضيح العالقة بني هذه األعداد الثالثة. جّربوا ذلك اآلن في كتبكم ضمن القسم 
املسّمى "مسائل القسمة".

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة مسألتي قسمة.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار بعض التالميذ ملشاركة إجاباتهم وشرح تفكيرهم وكتابة املسائل على السبورة. وعند احلاجة، يلعب مع 
التالميذ جولة أخرى لتعزيز املفاهيم.

4. يقول املعلم ما يلي: ستلعبون اآلن هذه اللعبة مع زمالئكم املجاورين. وتذكروا أنه ميكنكم دائًما رسم مثلث حلقائق العائلة 
ملساعدتكم إذا تعّثرمت. ولكن، ال داعي لرسم مثلث إذا لم تكونوا بحاجٍة إلى ذلك. ومبجرد أن تستلموا بطاقاتكم، ميكنكم البدء في 

اللعب.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع مجموعات بطاقات األعداد على كل تلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: ممارسة اللعبة مع الزمالء اجملاورين. وتسجيل طريقة عملهم في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء ممارستهم اللعبة وتسجيل املسائل. هل يستطيعون تأليف مسائل بسهولة؟ 
من التالميذ الذين يستخدمون مثلثات حقائق العائلة للدعم؟

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم في توضيح العالقة بني الضرب والقسمة أثناء اكتسابكم الطالقة في احلقائق.

عدد املعلم عدد التلميذ

املقسوم

ناجت القسمة املقسوم عليه
عدد املعلم عدد التلميذ

املقسوم

املقسوم عليه ناجت القسمة
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 103: "اربط"، وقراءة إرشادات كال القسمني اإلرشادات

بصمت. تأكد من فهم التالميذ لإلرشادات، واطلب منهم البدء في العمل مبفردهم إلكمال النشاط. وبعد مضي 5 إلى 7 دقائق، راجع 
اإلجابات مع الفصل وحتقق من فهم التالميذ. وإذا سمح الوقت، فاطلب من متطوعني شرح استراتيجيات إيجاد العدد اجملهول.

يقول املعلم ما يلي: لنواصل العمل على إيجاد األعداد املجهولة في جزئية "تعلم".
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اإلرشادات: حّدد العدد املجهول في كل مجموعة من عائلة احلقائق، ثم اكتبه في املربع الفارغ.

الدرس 103: اربط

8X=16

10÷=2

X7=21

÷3=4

18

8

12

973

)1

)4

)5

)6

)7

)2)3

اإلرشادات: حّدد العدد اجملهول في كل مسألة، ثم اكتبه في املربع الفارغ. 

املواد

يبدأ التالميذ في هذا الدرس بإيجاد عامل الضرب 
اجملهول في مثلثات حقائق العائلة واملسائل. وهذا يعّزز 
ما تعلّموه عن حل املسائل إليجاد اجملهول ويحّضرهم 

جلزئية "تعلم". وخالل جزئية "تعلم"، يكتب التالميذ مسائل 
عددية لتمثيل مسائل كالمية فيها عدد مجهول واحد 

باستخدام رمز لتمثيل العدد اجملهول. ثم يحلّون املسائل، 
وميكنهم استخدام مثلث حقائق العائلة ملساعدتهم على 

معرفة العالقة بني األعداد.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
استخدام رمز لتمثيل عدد مجهول في مسألة.  
كتابة مسائل فيها عدد مجهول واحد لتمثيل   

مسائل كالمية.
حل مسائل مع قيمة مجهولة واحدة.  

مسألة  
الرمز  
اجملهول  

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

املفردات األساسيةأهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

نظرة عامة الدرس 103

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: هدفنا اليوم هو إيجاد العدد املجهول في املسائل. إذا كنا نكتب مسائل، فما الذي ميكننا كتابته لتمثيل اإلرشادات

العدد املجهول؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أي فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. ويشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة أفكار التالميذ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: تفكير رائع. ميكننا استخدام رموز لتمثيل األعداد املجهولة في املسائل. ما املقصود بالرمز؟ اذكروا بعض 
الرموز التي نستخدمها في الرياضيات. التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عن تعريف الرمز مع إعطاء أمثلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث إلى زمالئهم عن املقصود بكلمة رمز مع ذكر أمثلة.

يقوم املعلم مبا يلي: انتظر دقيقة أو دقيقتني ثم استخدم عصّي األسماء الختيار تلميذين أو ثالثة تالميذ لشرح تعريف الرمز وذكر مثال. 
على التالميذ أن يدركوا أن الرمز هو عالمة أو إشارة تستخدم لتمثيل شيء آخر. وتتضمن الرموز في الرياضيات إشارات العمليات )+، -، 

x، ÷( ورمزي "أكبر من" و"أصغر من".

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

حتضير املعلم للدرس
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: رائع. نستخدم الكثير من الرموز املختلفة في الرياضيات. في جزئية "اربط"، استخدمنا رمًزا للمجهول في 
مثلث احلقائق الرياضية. ماذا كان ذلك الرمز؟ اهمسوا بإجابتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون باإلجابات.

2. يقول املعلم ما يلي: لقد استخدمنا مربعات لتمثيل األعداد املجهولة. ويستخدم علماء الرياضيات رموًزا لتمثيل املجهول. 
يرجى فتح كتبكم على صفحة الدرس 103: "التطبيق" واالنتقال إلى قسم التدريب اجلماعي وقراءة اإلرشادات بأنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتب التالميذ على صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقول املعلم ما يلي: حتدثوا إلى زمالئكم املجاورين عما تطلبه املسألة. ثم اعمال مًعا لكتابة مسألة عددية متثل ما يحدث في 
املسألة الكالمية. ومبا أننا ال نعرف أحد األعداد، فعلى كل منكم أن يستخدم مع زميله رمًزا ميثل العدد املجهول. ثم، ُحّلوا املسألة. 

ميكنكم رسم مثلث حلقائق العائلة ملساعدتكم على احلل. وسأمنحكم 3 دقائق، ثم سنراجع أفكاركم مع الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زمالئهم إلكمال مسألة التدريب اجلماعي في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: انتظر 3 إلى 5 دقائق كي يعمل التالميذ على املسألة، ثم اختر عدة تالميذ ملشاركة أفكارهم. اشرح األفكار وسجلها 
على السبورة. وعلى الرغم من أهمية معرفة اإلجابة، فإن األهم في عملية التعلّم هو معرفة ما يحدث في املسألة كي يتم إيجاد العدد 

اجملهول.

مالحظة للمعلم: إذا لم تكن هذه العملية واضحة للتالميذ، فانتقل إلى الشرح التالي. وإال، فتجاوز الشرح واطلب من التالميذ العمل 
مبفردهم.

3. يقول املعلم ما يلي: نعرف عددين من املسألة الكالمية. هناك 20 قلم تلوين، وميكن أن تتسع كل علبة أقالم تلوين لـ 5 أقالم. 
أحد األعداد مجهول - وهو عدد العلب التي نحتاج إليها. إذا وضعنا هذه األعداد في مثلث حقائق العائلة، فسيبدو بهذا الشكل، 

وسيمثل الصندوق العدد املجهول.

يقوم املعلم مبا يلي: ارسم املثلث على السبورة:

يقول املعلم ما يلي: هناك العديد من املسائل التي ميكننا كتابتها:

  5 =  ÷ 20

   = 5 ÷ 20

  20 = 5 × 

  20 =  × 5

مالحظة للمعلم: جميع هذه الطرق مقبولة حلل املسألة، وذلك اعتماًدا على كيفية تصّور التالميذ للعملية الرياضية اخلاصة بوضع أقالم 
التلوين في الُعلب.

يقوم املعلم مبا يلي: أِجب عن أسئلة التالميذ لتصحيح املفاهيم غير الصحيحة. تأكد من فهم التالميذ لإلرشادات، ثم اطلب منهم البدء 
في العمل مبفردهم حلل املسائل في كتاب التلميذ. جتول في الفصل والحظ التالميذ وهم يحلّون املسائل. ثم ساعد التالميذ الذين يواجهون 
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تدريب فردي

اإلرشادات: اقرأ مسألة من املسائل الكالمية التالية، واكتب مسألة عددية حتتوي على مجهول واحد لتمثيل ما يحدث في كل مسألة 
كالمية. ثم ُحّل املسألة الكالمية. ميكنك استخدام مثلث مجموعة عائلة احلقائق ملساعدتك على احلل. 

1( يوجد 9 فيلة في حديقة احليوانات. يأكل كل فيل حزمتني من احلشائش يومًيا. فما عدد حزم احلشائش التي يحتاج حارس احلديقة إلى 
إطعامها للفيلة الـ 9 في اليوم الواحد؟ 

تدريب جماعي

اإلرشادات: اقرأ املسألة الكالمية، ثم اكتب مسألة حتتوي على مجهول واحد تعبر عن هذه املسألة الكالمية: 

الدرس 103: التطبيق 

معي 20 قلم تلوين، وأريد وضع أقالم التلوين هذه في صناديق. ميكن أن يّتسع كل صندوق لـ 5 أقالم تلوين. فما عدد الصناديق التي سأحتاج 
إليها؟ 

مسألة ذات مجهول واحد: 

اإلجابة: 

20

5
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1. يقول املعلم ما يلي: في جزئية "تأّمل" اليوم، ُيرجى التفكير في استراتيجية استخدمتموها اليوم في الفصل خالل جزئية 
م". كيف توصلتم إلى طريقة كتابة مسألة فيها مجهول واحد؟ ُيرجى الكتابة عن هذه االستراتيجية في كتاب التلميذ في  "تعلَّ

صفحة الدرس 103: كراس الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "كراس الرياضيات" واإلجابة عن السؤال.

يقوم املعلم مبا يلي: التأّكد من جمع كتب التالميذ لقراءة إجاباتهم، فهي تعطي معلومات مهمة عن تعلم التالميذ فيما يتعلق باألعداد 
اجملهولة.

يقول املعلم ما يلي: لقد بذلتم جهًدا كبيًرا اليوم في تعلم مهارة جديدة صعبة. أنا فخور بكم.

159الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن إيجاد املجهول في مسألة عددية أو كالمية. ثم أجب عن سؤال كراس الرياضيات التالي. 

ما االستراتيجية التي استخدمتها اليوم إليجاد العدد اجملهول في املسألة العددية أو الكالمية؟ ميكنك استخدام كلمات وأعداد وصور لشرح أفكارك.

الدرس 103: كراس الرياضيات

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

صعوبات وكّون مجموعات صغيرة كي يعملوا فيها مًعا. قبل نهاية جزئية "تعلّم"، استخدم إشارة جذب االنتباه وراجع اإلجابات مع 
التالميذ. اطلب من التالميذ منذجة احللول وشرحها على السبورة، إذا سمح الوقت بذلك.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم في إيجاد املجهول في املسألة العددية واملسألة الكالمية. احتفظوا بكتاب التلميذ 
أمامكم جلزئية "تأّمل". 



الفصل 5 173

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 104: "اربط"، وقراءة اإلرشادات في صمت. اإلرشادات

ومبجرد فهمهم لإلرشادات، اطلب منهم العمل مع زمالئهم حلل مسألة املراجعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" ويعملون مع زمالئهم حلل مسألة مراجعة القياس.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مضي دقيقتني إلى 3 دقائق، اطلب من متطوعني أن يوضحوا للفصل كيفية حلّهم للمسألة. وأثناء توضيح 
التالميذ لكيفية حّل املسألة، اكتب اخلطوات املوصوفة حلل املسألة بوضوح على السبورة على هيئة اخلطوة 1 واخلطوة 2. وتأكد من سؤال 

التالميذ عما إذا حل أحدهم املسألة بطريقة مختلفة.

مالحظة للمعلم: على الرغم من أن هذه املسألة مسألة كالمية من خطوتني، فقد يرى التالميذ طرًقا مختلفة حللها، كالطرق التالية:

قد يجمع التالميذ أواًل العددين 70 و130، ثم يضربون اجملموع في 4 ليحصلوا على كتلة إجمالية تساوي 800 جرام.  
وقد يجمع التالميذ العدد 70 أربع مرات والعدد 130 أربع مرات، ثم يجمعون العددين مًعا ليحصلوا على 800 جرام.   
وقد يجمع التالميذ العددين 70 و130، ثم يجمعون أربعة من أمثال العدد 200 ليحصلوا على 800 جرام.  

وقد يحلها بعض التالميذ باستخدام أكثر من خطوتني، وهذه الطريقة مقبولة بصفتها استراتيجية فعالة )شريطة أن يتمكنوا من شرحها(.

يقول املعلم ما يلي: يعرف علماء الرياضيات أن هناك غالًبا طرًقا كثيرًة حلل املسائل. ومن املهم أن نتمكن من شرح اخلطوات التي 
اتخذناها حلل املسائل بوضوح. فهذا يساعدنا على التحقق من أفكارنا، ويساعدنا على تعليم اآلخرين. أبقوا كتب التلميذ أمامكم 

 جلزئية "تعلم".
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اإلرشادات: اقرأ املسألة وناقشها مع زميلك املجاور، ثم حّلها ووضح طريقة احلل.

متوسط كتلة التفاحة يساوي 70 جراًما، ومتوسط كتلة البرتقالة يساوي 130 جراًما. فإذا كان مع بسمة 4 تفاحات و4 برتقاالت، فما إجمالي كتلة 
جميع ثمار الفاكهة؟

الدرس 104: اربط

اخلطوة 1:

اخلطوة 2:

املواد

يبدأ هذا الدرس مبراجعة الكتلة من خالل حل التالميذ ملسألة كالمية من خطوتني. يجب تشجيع التالميذ على 
التفكير فيما يعرفونه وفيما يحتاجون إلى معرفته في كل حالة. غالًبا ما تربُك املسائل الكالمية من خطوتني 

التالميَذ الذين يظنون أن بإمكانهم اّتباع طريقة مختصرة وإنزال األعداد في املسألة فحسب. في جزئية 
"تعلم"، يناقش التالميذ متى يستخدمون الضرب في احلياة اليومية خارج املدرسة، ويفكرون في كيفية كتابة 

مسائل الضرب الكالمية. وُيعطى التالميذ مسائل عددية لكتابة مسائل كالمية لضمان التدريب على حقائق 
صعبة ودعم عملية الكتابة. ضع في اعتبارك كفاءة التالميذ في الضرب ونّوع طرق التدريس وفًقا لذلك. 
وميكنك تعديل املسائل في كتاب التلميذ أو السماح لبعض التالميذ باستخدام أعدادهم اخلاصة إلنشاء 

مسائل مشابهة ملسألة التحّدي. وفي جزئية "تأمل"، يناقش التالميذ اجلوانب الصعبة في كتابة مسائل الضرب 
الكالمية.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
كتابة مسائل كالمية متثل مسائل معطاة.  
تطبيق استراتيجيات حلل مسائل الضرب   

الكالمية.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

الضرب  
حاصل الضرب  
املسألة الكالمية  

اخملطط الرئيس: "التفكير مثل عاِلم الرياضيات"  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم رصاص  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 104
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1. يقول املعلم ما يلي: لنبدأ اليوم في التفكير في احلاالت التي نستخدم فيها الضرب في حياتنا اليومية. متى نحتاج إلى 
الضرب؟ فّكروا ملدة دقيقة ثم ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. ويوضح التالميذ الذين يختارهم املعلم أين ومتى ميكن 
استخدام الضرب في العالم الواقعي.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد دقيقة، اختر تلميذين أو ثالثة ليوضحوا أين أو متى ميكن استخدام الضرب في العالم الواقعي. وميكنهم طرح 
أمثلة حلاالت مثل احلاالت التالية أو كتابة تعليقات عامة، مثل: "عندما يكون لدي مجموعات متساوية من األشياء وأكثر من مجموعة واحدة". 

وقد تتضمن بعض األمثلة األخرى:

وجود عدة أكياس حتتوي على عدٍد متساٍو من األشياء.  
حتديد املبلغ الذي ميكن احلصول عليه لقاء العمل لعدد محّدد من الساعات مقابل أجر ثابت في الساعة.  
التوّصل إلى عدد قطع البسكويت التي ستحتاج إليها إذا أردت إعطاء كل فرد في العائلة قطعتي بسكويت.  
حتديد املسافة املقطوعة؛ على سبيل املثال، إذا مشيت 6 كيلومترات في اليوم، فكم كيلومتًرا ستمشي في األسبوع؟  
حل مسائل القياس: لدى أمير شريط يساوي طوله 4 أضعاف طول شريط عبد الله الذي يبلغ 20 سنتيمتًرا، فما طول شريط أمير؟  

2. يقول املعلم ما يلي: أفكار رائعة. حتيط الرياضيات بنا في كل مكان، ويساعدنا الضرب على عّد مجموعات األشياء بسرعة. وهو 
أداة من مجموعة أدواتنا الرياضية تساعدنا على فهم العالم بكفاءة. سنقوم اليوم بكتابة مسائلنا الكالمية. لنتدرب أواًل على ذلك 

مًعا. لقد كتبُت على السبورة مسألة ضرب. استغرقوا دقيقة في التحدث مع زمالئكم املجاورين عن مسألة كالمية ميكن متثيلها 
باستخدام احلقيقة الرياضية 6 × 9. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة مسألتكم الكالمية.

يقوم التالميذ مبا يلي: يتحدثون إلى زمالئهم عن مسألة كالمية ميكن متثيلها باستخدام احلقيقة الرياضية 6 × 9، ويشارك 
التالميذ الذين يختارهم املعلم مسائلهم ويشرحون أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: اختر تلميذين أو ثالثة ملشاركة املسائل الكالمية. كتابة املسائل الكالمية عملية صعبة على التالميذ، لذلك عندما يشارك 
التالميذ مسائلهم، سجل أفكارهم على السبورة ملساعدتهم على التحقق من أن املسألة مسألة ضرب. وضح أن مسائل الضرب ميكن أن 

تنّص على وجود الكمية نفسها من شيء ما في مجموعات متساوية، أو إلى حدوث الشيء نفسه خالل عدة أيام، كاملشي ملسافة كيلومترين 
أو تناول تفاحتني.

يقول املعلم ما يلي: جميع املسائل املذكورة أمثلة ملسائل ضرب كالمية ميكن متثيلها باستخدام احلقيقة الرياضية 6 × 9، سأترك 
هذه املسائل الكالمية املكتوبة على السبورة كأمثلة ترجعوا إليها حني تصبحون مستعدين لكتابة مسائلكم الكالمية اخلاصة. قبل 

أن نبدأ في الكتابة، ما االسم الذي نطلقه على مسألة الضرب؟ اهمسوا باإلجابة في أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون باإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: ما حاصل ضرب 6 × 9؟

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون باإلجابات.

3. يقول املعلم ما يلي: يساوي حاصل الضرب 54، انتقلوا إلى صفحة الدرس 104: "التطبيق"، وقراءة اإلرشادات ألنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم املعلم مبا يلي: مراجعة اإلرشادات مع التالميذ واإلجابة عن أي أسئلة لديهم. الطلب من التالميذ محاولة حل مسألة "التحدي" إذا 
انتهوا مبكًرا.
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اإلرشادات: اتبع اخلطوات التالية لكل مسألة. 

1( اكتب مسألة كالمية حتتوي على عملية ضرب ميكن التعبير عنها بواسطة املسألة املوضحة.

2( تبادل الكتاب مع زميل مجاور، وُحاّل املسألة الكالمية اخلاصة ببعضكما البعض. 

3( استرجعا كتابكما، وحتققا من عمل بعضكما البعض.

4( كّرر اخلطوات للمسألتني 2 و3

للمساعدة: انظر إلى األمثلة على السبورة إلرشادك في الكتابة إذا تعّثرت.

الدرس 104: التطبيق

املسألة الكالمية:

طريقة احلل:

املسألة الكالمية:

طريقة احلل:

1( املسألة األولى:        

2( املسألة الثانية:  

7X4=

8X9=

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة استيضاحية ثم قضاء بقية وقت جزئية "تعلم" في كتابة مسألة كالمية من تأليفهم عن تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
الضرب، ويتبادلون كتبهم مع زمالئهم، ويحل كل تلميذ مسألة زميله، ثم يتحققان من حلول بعضهما البعض. وميكن للتالميذ الذين 

انتهوا مبكًرا احملاولة في مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: جتول في الفصل أثناء عمل التالميذ واطلب منهم مشاركة املسائل الكالمية معك. وإذا كان التالميذ يواجهون 
صعوبات، فمن املفيد غالًبا أن تطلب منهم التوضيح لفظًيا في البداية، ثم كتابة ما أوضحوه. تأكد من أن التالميذ يكتبون مسائل متثل 

حاالت الضرب. ثم دّون مالحظات عن التالميذ الذين رمبا يحتاجون إلى دعٍم إضافٍي الحًقا، أو استدِع أولئك التالميذ واكتب معهم بعض 
املسائل كمجموعة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. لنستعد جلزئية "تأّمل".

1. يقول املعلم ما يلي: لقد كتبنا اليوم مسائل ضرب كالمية تعبر عن مسائل عددية معطاة، ثم قمنا بحل مسائل بعضنا البعض. 
فكروا، في جزئية "تأمل"، في اجلوانب الصعبة واجلوانب السهلة في كتابة مسائلكم اخلاصة. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما 

تكونون جاهزين ملشاركة أفكاركم، ثم سنقوم باملشاركة السريعة لسماع أفكاركم.

يقوم املعلم مبا يلي: امنح التالميذ من دقيقة إلى دقيقتني كوقت للتفكير ثم قم باملشاركة السريعة لتستمع إلى أكبر عدد ممكن من 
التالميذ حسب ما يسمح به الوقت.

يقوم التالميذ مبا يلي: يفكرون في اجلوانب السهلة واجلوانب الصعبة في كتابة مسائل الضرب الكالمية. ثم يشاركون أفكارهم 
عندما يختارهم املعلم.

يقول املعلم ما يلي: قد تكون كتابة املسائل الكالمية عملية صعبة، ولكننا نعرف من مخطط "التفكير مثل عاِلم الرياضيات" أن 
علماء الرياضيات يثابرون حلل املسائل الصعبة )أِشر إلى املخطط(. جميعكم علماء رياضيات مجتهدون، وسنعمل، خالل درس 

الرياضيات التالي، على كتابة بعض مسائل القسمة.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: سنلعب لعبة عن القسمة في جزئية "اربط". من يستطيع أن يذكرني باملقصود بعملية القسمة، والفرق اإلرشادات

بينها وبني الضرب، واالسم الذي نطلقه على اإلجابة عن مسألة القسمة. التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين ثم ارفعوا 
اإلبهام إلى أعلى إذا أردمت مشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يتناقشون مع زمالئهم ويرفعون اإلبهام إلى أعلى للتطّوع. يوضح التالميذ الذين يختارهم املعلم فهمهم 
لعملية القسمة، ويشرحون الفرق بينها وبني عملية الضرب، ويحّددون االسم الذي ُيطلق على إجابة مسألة القسمة.

مالحظة للمعلم: قد تتضمن اإلجابات ما يلي:

تقسيم مجموعة كبيرة إلى أجزاء أصغر متساوية.  
تقسيم عدد إلى أجزاء متساوية.  
هي العملية العكسية للضرب )مقلوب الضرب(.  
ناجت القسمة هو االسم الذي ُيطلق على إجابة مسألة القسمة.  

يقول املعلم ما يلي: رائع. القسمة هي العملية العكسية للضرب. عندما نقّسم، فإننا نأخذ مجموعة وجنّزؤها إلى أجزاء متساوية 
أو نشاركها بشكٍل متساٍو. ستحّفزنا هذه اللعبة على التفكير في هذه الفكرة. سأستخدم عصّي األسماء الختيار 12 تلميًذا للوقوف 
في مقدمة الفصل. بعد ذلك، أقول رقًما معّيًنا، وعلى التالميذ الـ 12 أن يتوزعوا بالتساوي بصمت إلى عدد من املجموعات يساوي 

ذلك الرقم. لنجّرب ذلك.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار 12 تلميًذا باستخدام عصّي األسماء. ومبجّرد أن يقف أولئك التالميذ، اطلب منهم تكوين 3 مجموعات 
متساوية بصمت.

يقوم التالميذ مبا يلي: يتعاون التالميذ الذين يختارهم املعلم بصمت لالنتقال إلى 3 مجموعات.

يقول املعلم ما يلي: رائع. ما عدد التالميذ في كل مجموعة؟ ميلوا واهمسوا

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون باإلجابات.

املواد

في هذا الدرس، يبدأ التالميذ مبمارسة لعبة عن القسمة، 
ويقسمون أنفسهم إلى مجموعات مختلفة متساوية 

احلجم. يناقش التالميذ في جزئية "تعلم" متى يستخدمون 
القسمة في احلياة اليومية، ويفكرون في كيفية كتابة 

مسائل القسمة الكالمية. وُيعطى التالميذ مسائل عددية 
لكتابة مسائل كالمية لضمان التدريب على حقائق صعبة 

ودعم عملية الكتابة. ضع في اعتبارك مستوى التالميذ 
في القسمة ونّوع طرق التدريس وفًقا لذلك. وميكنك 
تعديل املسائل في كتاب التلميذ أو السماح لبعض 

التالميذ باستخدام أعدادهم اخلاصة إلنشاء مسائل 
مشابهة ملسألة التحّدي. يتعاون التالميذ في جزئية "تأمل" 

لوضع تعريف للقسمة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
كتابة مسائل كالمية متثل مسائل معطاة.  
تطبيق استراتيجيات حلل مسائل القسمة   

الكالمية.
تعريف القسمة.  

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

القسمة  
ناجت القسمة  

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 105



الفصل 5 177

اربط )10 إلى 15 دقيقة(

1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو كتابة مسائل قسمة كالمية وحلها كما فعلنا في درسنا األخير مع مسائل الضرب 
الكالمية. لقد تدربنا على بعض مسائل القسمة في لعبتنا. واآلن، لنفّكر كيف ميكننا استخدام القسمة في املسائل الكالمية. متى 

نحتاج إلى عملية القسمة في احلياة الواقعية؟ فّكروا ملدة دقيقة ثم ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة أفكاركم.

يقوم املعلم مبا يلي: مينح التالميذ وقًتا للتفكير ثم يختار تلميذين أو ثالثة ليشاركونا أين ومتى قد يستخدمون القسمة في العالم 
الواقعي. قد تتضمن اإلجابات ما يلي:

تقاسم كمية من الطعام، مثل مجموعة من البسكويت أو التفاح.  
معرفة نصيب كل شخص من مبلغ مالي كبير.  
حتديد كيفية تنظيم مجموعة من املواد، كالكتب، على الرف بكميات متساوية.  

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يوضح التالميذ الذين يختارهم املعلم أين ومتى ميكن استخدام 
القسمة في العالم الواقعي.

2. يقول املعلم ما يلي: أفكار رائعة. تساعدنا القسمة طوال الوقت على حتديد كيفية تقسيم مجموعات كبيرة إلى أجزاء متساوية 
أصغر حجًما. سنقوم اليوم بكتابة مسائلنا الكالمية. لنتدرب أواًل على ذلك مًعا. استغرقوا دقيقة في التحدث مع زمالئكم 

املجاورين عن مسألة كالمية ميكن متثيلها باستخدام احلقيقة الرياضية 12 ÷ 4 ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة مسألتكم 
الكالمية.

يقوم التالميذ مبا يلي: يتحدثون إلى زمالئهم عن مسألة كالمية ميكن متثيلها باستخدام احلقيقة الرياضية 12 ÷ 4 ويشارك 
التالميذ الذين يختارهم املعلم مسائلهم ويشرحون أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: يختار ثالثة أو أربعة تالميذ ملشاركة مسائلهم الكالمية. وكما هو احلال في مسائل الضرب الكالمية من الدرس 104، 
يكتب املعلم املسألة التي يشاركها التلميذ على السبورة ويتأكد من أنها متثل حالة قسمة. ويوضح أن مسائل القسمة ميكن أن حتتوي على 

كلمات مشاركة وتقسيم ومجموعات متساوية وجتزئة، وما إلى ذلك.

يقول املعلم ما يلي: جميع املسائل املذكورة أمثلة ملسائل قسمة كالمية ميكننا استخدام احلقيقة الرياضية 12 ÷ 4 حللها. سأترك 
هذه املسائل الكالمية املكتوبة على السبورة كأمثلة ترجعوا إليها حني تصبحون مستعدين لكتابة مسائلكم الكالمية اخلاصة. 

ولكن قبل أن نبدأ، ما هو ناجت قسمة 12 ÷ 4؟ اهمسوا باإلجابة في أيديكم. ثم اكتبوها في كتبكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس باإلجابات ثم كتابتها في الكتاب.

3. يقول املعلم ما يلي: 12 ÷ 4 = 3 واآلن حان دوركم حملاولة حل بعض املسائل مبفردكم. افتحوا كتاب الرياضيات للتلميذ على 
صفحة الدرس 105: "التطبيق"، وقراءة اإلرشادات ألنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم املعلم مبا يلي: مراجعة اإلرشادات مع التالميذ واإلجابة عن أي أسئلة لديهم. الطلب من التالميذ محاولة حل مسألة "التحدي" إذا 
انتهوا مبكًرا.
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تدريب جماعي

الدرس 105: التطبيق

املسألة الكالمية:

طريقة احلل:

املسألة الكالمية:

طريقة احلل:

1( املسألة األولى:        

2( املسألة الثانية:  

12÷4=

20÷5=

24÷6=

تدريب فردي

اإلرشادات: اتبع اخلطوات التالية لكل مسألة. 

1( اكتب مسألة كالمية حتتوي على عملية قسمة ميكن التعبير عنها بواسطة املسألة املوضحة.

2( تبادل حل املسألة الكالمية مع زميلك، كل منكما يحل مسألة اآلخر.

3( حتققا من عمل بعضكما البعض.

4( كّرر اخلطوات للمسألتني 2 و3

للمساعدة: انظر إلى األمثلة على السبورة إلرشادك في الكتابة إذا تعّثرت.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: كان لدينا 12 تلميًذا وقسمناهم إلى 3 مجموعات متساوية. حتتوي كل مجموعة على 4 تالميذ. من 
يستطيع كتابة ذلك لنا على هيئة مسألة قسمة على السبورة؟ ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يكتب التلميذ الذي وقع عليه االختيار املسألة على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: رائع. لنجّرب مرة أخرى.

يقوم املعلم مبا يلي: يكرر العملية، بحيث يطلب من التالميذ الـ 12 أن ينقسموا إلى 6 مجموعات متساوية، و4 مجموعات متساوية، 
ومجموعتني متساويتني، و12 مجموعة متساوية، ومجموعة واحدة. وفي كل مرة، يطلب من متطوع كتابة مسألة قسمة جديدة. وإذا سمح 

الوقت، يختار 12 تلميًذا جديًدا في كل مرة أو بعد مرور نصف الوقت اخملصص للنشاط.
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1. يقول املعلم ما يلي: كتبنا اليوم مسائل قسمة كالمية. لنفّكر، في جزئية "تأمل"، في تعريف لكلمة "القسمة". التفتوا إلى 
زمالئكم املجاورين وناقشوا التعريف الذي ميكنكم كتابته لهذه الكلمة مع إعطاء مثال عنها.

يقوم التالميذ مبا يلي: يتحدثون إلى زمالئهم اجملاورين عن تعريف كلمة القسمة ويعطون مثااًل عنها.

يقوم املعلم مبا يلي: ينتظر دقيقة إلى دقيقتني، ثم يضع مع التالميذ تعريًفا للكلمة ومثااًل ميكن كتابته على السبورة وفي كتاب التالميذ. 
مثال:

 القسمة هي جتزئة عدد إلى عدد متساٍو من األجزاء. مثال: 20 مقسومة على 4 = _____. إذا أخذنا 20 شيًئا ووضعناها في 
4 مجموعات متساوية، فسنحصل على 5 أشياء في كل مجموعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يكتبون تعريًفا جماعًيا للقسمة ومثااًل عليها في قسم "مفردات الرياضيات".

يقول املعلم ما يلي: عليكم أن تكونوا فخورين جًدا بالعمل الذي أجنزمتوه اليوم عند كتابة مسائلكم الكالمية اخلاصة التي 
تتضمن القسمة.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة استيضاحية ثم قضاء بقية وقت جزئية "تعلم" في كتابة مسألة قسمة كالمية أصلية، 
ويتبادلون كتبهم مع زمالئهم، ويحل كل تلميذ مسألة زميله، ثم يتحققان من حلول بعضهما البعض. وميكن للتالميذ الذين انتهوا 

مبكًرا احملاولة في مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: جتول في الفصل أثناء عمل التالميذ واطلب منهم مشاركة املسائل الكالمية معك. وإذا كان التالميذ يواجهون 
صعوبات، فمن املفيد غالًبا أن تطلب منهم التوضيح لفظًيا في البداية، ثم كتابة ما أوضحوه. تأكد من أن التالميذ يكتبون مسائل متثل 

حاالت قسمة. ثم دّون مالحظات عن التالميذ الذين رمبا يحتاجون إلى دعٍم إضافٍي الحًقا، أو استدِع أولئك التالميذ واكتب معهم بعض 
املسائل كمجموعة.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم. لقد كان هذا النشاط صعًبا. لنستعد جلزئية "تأمل".
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 106 "اربط"، وقراءة اإلرشادات في صمت. اإلرشادات

اطلب من التالميذ التحدث إلى زمالئهم املجاورين عما تطلب املسألة منهم معرفته والطريقة التي ميكنهم من خاللها حلّها. ثم اطلب منهم 
العمل مبفردهم حلل املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يناقشون استراتيجيات حل املسائل مع زمالئهم. ثم يعملون مبفردهم حلل املسألة.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مضي من 3 إلى 5 دقائق، اطلب من متطوعني أن يوضحوا للفصل كيفية حلّهم للمسألة. وأثناء توضيح التالميذ 
لكيفية حّل املسألة، سجل اخلطوتني املوصوفتني حلل املسألة بوضوح على السبورة وقم بتسميتهما اخلطوة 1 واخلطوة 2 احرص على سؤال 

ما إذا حل تالميذ آخرون املسألة بطريقة مختلفة.

مالحظة للمعلم: بإمكان التالميذ توضيح طرق حل مثل:

ميكن أن يجمع التالميذ العددين 28 و17 ثم يطرحون العدد 19 من ناجت اجلمع، بحيث يحصلون على العدد 26 الذي ميثل عدد   
كرات القدم املستخدمة للتدريب.

أو قد يطرح التالميذ أواًل العدد 19 من العدد 28 ثم يجمعون العدد 9 والعدد 17، بحيث يحصلون على العدد 26 الذي ميثل عدد   
الكرات املستخدمة للتدريب.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا في التفكير في خطوات احلل خالل الوقت الذي منحتكم إياه. أبقوا كتب التلميذ أمامكم 
 جلزئية "تعّلم.
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اإلرشادات: اقرأ املسألة التالية قراءة صامتة، ثم ناقش زميلك املجاور وُحاّل املسألة.

أحضر املدّرب 28 كرة قدم في كيس من أجل التدريب. وكانت هناك 17 كرة أخرى في امللعب. لم ُتستخدم 19 كرة في التدريب. فما عدد الكرات التي 
استخدمت في التدريب؟

الدرس 106: اربط

املواد

يحل التالميذ في هذا الدرس مسألة كالمية من خطوتني 
حتتوي على اجلمع والطرح. في جزئية "تعلّم"، يراجع 
التالميذ الفرق بني املساحة واحمليط، ثم يعملون على 
حل مجموعة من مسائل املساحة واحمليط وصواًل إلى 

جزئية "تأّمل"، حيث يصيغون تعريًفا لكل كلمة ويسجلون 
التعاريف في قسم "مفردات الرياضيات" من كتاب 

التلميذ. لقد مت تدريس احمليط واملساحة والتدريب عليهما 
في دروس سابقة، ولكن هذه املراجعة تساعد على تعزيز 

فهم الفرق بينهما حلّل مسائل وأسئلة أكثر صعوبة في 
الدروس القليلة املقبلة، ثم سنختم مبشروع عن الضرب 

والقسمة في الدرسني 109 و110.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حل مسألة كالمية من خطوتني حتتوي على   

اجلمع والطرح.
إيجاد مساحة أشكال هندسية رباعية ومحيطها.  
إيجاد محيط أشكال هندسية غير رباعية.  
التعاون لكتابة تعريف جماعي للمساحة   

واحمليط.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

املساحة  
احمليط  
وحدة مربعة  

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 106
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1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعلم اليوم هو مراجعة نوعني من القياسات التي ناقشناهما سابًقا خالل هذا العام، وهما احمليط 
واملساحة. ما الفرق بني احمليط واملساحة؟ التفتوا إلى زمالئكم املجاورين  وشاركوهم أفكاركم. ارفعوا أيديكم إذا كنتم مستعدين 

للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يناقشون مع زمالئهم الفرق بني احمليط واملساحة. ويرفعون األيدي عندما يكونون مستعدين ملشاركة 
أفكارهم. ويشرح التالميذ الذين يختارهم املعلم الفرق بني احمليط واملساحة.

2. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم التفكير. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 106: التطبيق. اقرأوا اإلرشادات واعملوا 
مبفردكم إلكمال اجلزء 1 من هذا النشاط. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تنتهون من رسم مخططكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق". يقرأون املسألة، ويرسمون مخطًطا للحديقة، ويكتبون أبعادها. ثم يرفعون 
اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء من احلل.

يقوم املعلم مبا يلي: امنح التالميذ وقت انتظار ليقرأوا ويرسموا. ثم اختر تلميًذا إلعادة رسم مخططه على السبورة وكتابة األبعاد. 
واطلب من التالميذ التحقق من حلولهم لضمان كتابة الطول والعرض على نحٍو صحيح. راجع الطول مقابل العرض عند احلاجة لذلك.

يقول املعلم ما يلي: كيف حتسبون مساحة حديقة عمر؟ وكيف حتسبون محيطها؟ التفتوا إلى زمالئكم املجاورين  وشاركوهم 
أفكاركم. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند االستعداد للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشاركون أفكارهم مع زمالئهم. ويشرح التالميذ الذين يختارهم املعلم طريقة إيجاد املساحة واحمليط.

يقول املعلم ما يلي: أوجدوا مساحة حديقة عمر ومحيطها باستخدام املخطط الذي رسمتموه. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عند 
االستعداد للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم حلساب محيط حديقة عمر ومساحتها.

يقوم املعلم مبا يلي: يختار، بعد 3 دقائق تقريًبا، بعض التالميذ لتوضيح أفكارهم. إليجاد احمليط، ميكن أن يجمع التالميذ 3 + 4 ثم 
 يضاعفوا الناجت، أو ميكنهم أن يجمعوا 3 + 3 + 4 + 4 ليحصلوا على مجموع 14 متًرا. حلساب املساحة، ميكن للتالميذ ضرب 

3 × 4 للحصول على الناجت 12 متًرا مربًعا. وميكن أن يرسم بعض التالميذ وحدات مربعة ملساعدتهم على إيجاد املساحة.

3. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. نعرف طريقة إيجاد محيط املستطيالت واملربعات، ولكن ماذا لو لم تكن حديقة عمر مستطيلة 
الشكل؟ ماذا لو كانت حديقة عمر مثلثة الشكل؟ هل ميكنكم رسم حديقة مثلثة ولها نفس محيط حديقة عمر؟ ارفعوا اإلبهام 

إلى أعلى  عند االنتهاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرسمون حديقة على شكل مثلث ولها نفس محيط حديقة عمر، مع كتابة أبعاد كل ضلع. يرفعون اإلبهام 
إلى أعلى عند االنتهاء. يرسم التالميذ الذين يختارهم املعلم املثلثات على السبورة، ويكتبون طول كل ضلع.

يقول املعلم ما يلي: هناك الكثير من االحتماالت، وحني نوجد احمليط، فليس من الضروري أن تكون لدينا مستطيالت أو مربعات 
أو حتى أشكال رباعية. ميكننا إيجاد محيط أي شكل إذا كانت لدينا قياساته اخلارجية. اليوم، سيعمل كل منكم مع زميل له 

نظًرا إلى أننا لم نعمل على املساحة واحمليط منذ وقت طويل نسبًيا. وعليكم حل مجموعة من مسائل احمليط واملساحة مًعا. 
ليست جميع هذه األشكال أشكااًل رباعية، لذا خذوا وقتكم واشرحوا أفكاركم. وأثناء قيامكم باحلل، فكروا في الفرق بني املساحة 

 واحمليط. لنستخدم أسلوب رفع األيدي، تكوين مجموعات ثنائية للعثور على زميل.

 وإذا انتهيتم مبكًرا، فيمكنكم أن حتاولوا مع زمالئكم حل مسألة "التحّدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: يعثرون على زميل ويعملون معًا حلل مسائل التدريب الثنائي في كتاب التلميذ. وميكن للتالميذ الذين 
انتهوا مبكًرا احملاولة في مسألة "التحدي".
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تدريب جماعي

إرشادات اجلزء 1: قام عمر بقياس أبعاد حديقته، فوجد أن عرضها 3 أمتار وطولها 4 أمتار. ارسم مخطًطا حلديقة عمر ووّضح أبعادها.

إرشادات اجلزء 2: أوجد مساحة حديقة عمر واكتب النتيجة التي توّصلت إليها. ثم أوجد محيط حديقة عمر واكتب النتيجة التي 
توّصلت إليها. تذّكر أن تكتب وحدات القياس في إجاباتك.

الدرس 106: التطبيق

ما مساحة حديقة عمر؟

ما محيط حديقة عمر؟

ماذا لو كان حلديقة عمر نفس احمليط ولكنها كانت مثلًثا؟ ارسم مخطًطا لتلك احلديقة ووضح أبعاد أضالعها.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

1. يقول املعلم ما يلي: لقد راجعنا اليوم إيجاد املساحة واحمليط في مجموعة من املسائل الكالمية. لُنعّرف كال الكلمتني في 
ل". ما اجلوانب املشتركة واجلوانب املختلفة بني هذين النوعني من القياس؟ فكروا لدقيقة. وارفعوا أيديكم إذا كنتم  جزئية "تأمَّ

مستعدين ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير بهدوء لدقيقة واحدة. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم 
أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: يعمل مع التالميذ لوضع تعريفني جماعيني للمحيط واملساحة. ويكتب التعريفني على السبورة. وقد يكون هذان 
التعريفان:

احمليط هو الطول احمليط باألشكال ثنائية األبعاد.
املساحة هي الفراغ احملصور داخل محيط شكٍل محدد.

يقول املعلم ما يلي: ُيرجى كتابة هذين التعريفني في قسم "مفردات الرياضيات" من كتاب التلميذ. وسنواصل استكشاف هذين 
القياسني في الدروس التالية.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة التعريفني للمساحة واحمليط في قسم "مفردات الرياضيات" من كتاب التلميذ.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: يتجول ويالحظ التالميذ وهم يحلون مسائل احمليط واملساحة. ويعمل مع مجموعة صغيرة من التالميذ الذين يواجهون 
صعوبة.

 يقول املعلم ما يلي: رأيت أنكم بذلتم مجهوًدا كبيًرا اليوم. أبقوا كتب التلميذ أمامكم جلزئية "تأّمل".
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 107: "اربط"، وقراءة اإلرشادات في صمت. اإلرشادات

تأكد من فهم التالميذ لإلرشادات، واطلب منهم البدء في العمل. وعندما ينتهون، عليهم التحقق من حلولهم مع زمالئهم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة جزئية "اربط"، وحل مسألة هذه اجلزئية، ومقارنة حلولهم مع زمالئهم.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ من 5 إلى 7 دقائق للعمل على حل املسألة ومناقشتها مع زمالئهم. بعد ذلك، اختيار عدة تالميذ ملشاركة 
احلل مع الفصل، مع التأكد من توضيح أن الشكل الثماني. لُثماني األضالع املنتظم ثمانية أضالع متساوية، ولكن أي شكل مغلق له ثمانية 

أضالع مستقيمة وثماني زوايا ُيعّد مضلع ثماني.
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اإلرشادات: حل املسألة التالية.

الدرس 107: اربط

1( قام فارس بقياس أبعاد الشكل التالي وكتب أطوال أضالعه.

ما محيط شكل فارس؟

يقول فارس إن شكله ثماني األضالع. فهل هذا صحيح؟ وملاذا؟

4 سم

5 سم

3 سم

7 سم

2 سم

4 سم

5 سم

3 سم

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس مبسألة حتليل أخطاء تتعلق 
باملساحة واحمليط. ويواصل التالميذ، في جزئية "تعلّم"، 

توسيع فهمهم للمساحة واحمليط عبر دراسة األشكال 
غير املنتظمة. ُيعطى التالميذ محيط شكل ما، ويعملون 

على إيجاد قياسات األضالع اجملهولة ثم يجدون مساحة 
الشكل. وهذا يستلزم أن ميتلك التالميذ القدرة على 

تقسيم الشكل الكبير إلى شكلني أو أكثر من األشكال 
الرباعية أصغر حجًما. كما يعمل التالميذ على إيجاد 

محيط أشكال قياس طول بعض أضالعها مجهول. 
وأخيًرا، يتأملون العبارة التالية ويشاركون أفكارهم 

بشأنها: "املستطيالت التي لها نفس احمليط تكون لها 
نفس املساحة دائًما".

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حساب مساحة شكل له محيط معروف.  
إيجاد أطوال األضالع اجملهولة في أشكال   

هندسية مركبة عند معرفة محيطها.
إيجاد أطوال األضالع اجملهولة في أشكال   

هندسية مركبة لتحديد محيطها.
تقسيم أشكال هندسية مركبة إلى أشكال رباعية   

إليجاد املساحة.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.  

األشكال الهندسية املركبة  
راجع مفردات املساحة واحمليط   

حسب احلاجة.

اخملطط الرئيس: "التفكير مثل عاِلم   
الرياضيات"

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 107

1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو إيجاد مساحة شكل معروف محيطه. وسندرس هذه املعلومة في األشكال الرباعية، 
وسنطبقها على أشكال أكثر تعقيًدا. الرجاء، انتقلوا إلى صفحة الدرس 107: "التطبيق"، واقرأوا اإلرشادات واملسألة املوجودة في 

قسم التدريب اجلماعي. وعندما تنتهون، ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا أردمت اخلروج إلى السبورة ورسم مخطط غرفة نوم هالة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة جزئية "التطبيق" لقراءة اإلرشادات واملسألة األولى بصمت. رفع اإلبهام إلى أعلى 
للتطّوع باإلجابة. يرسم التلميذ الذي يختاره املعلم مخطًطا للغرفة على السبورة ويحّدد أطوال أضالعها.

173الصف الثالث االبتدائي

تدريب جماعي

اإلرشادات: اقرأ املسائل التالية وأجب عن األسئلة عن غرفة نوم هالة.

1( محيط غرفة نوم هالة املستطيلة 26 متًرا. وطول غرفة النوم 8 أمتار. فما مساحة غرفتها؟

الدرس 107: التطبيق

رسمت هالة مخطًطا للشكل الذي تريد أن تبدو عليه غرفتها بوحدة السنتيمتر. يساوي إجمالي محيط الغرفة 42 سم. فهل ميكنك إيجاد القياسات 
اجملهولة؟

12 سم

8 سم

7 سم
9 سم

تدريب ثنائي

اإلرشادات: اعمل مع زميلك املجاور إليجاد مساحة الشكل لكل مسألة من املسائل التالية، واستخدما ما تعرفانه عن احمليط ملساعدتكما 
على اإلجابة عن األسئلة. اشرحا إجاباتكما واكتبا الوحدات.

1( إجمالي مساحة امللعب املستطيل في املتنزه 44 متًرا. وعرض امللعب 10 أمتار.

ارسم مخطًطا للملعب وحدد أبعاد أضالعه.

ما مساحة امللعب؟

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من املتطوع شرح طريقته في إيجاد قياسات طول األضالع اجملهولة. وشجعه على استخدام املصطلحات 
الرياضية في الشرح إن أمكن. واحرص على تأكيد الشرح السليم وصحح أي مفاهيم غير صحيحة.

يقول املعلم ما يلي: بعد أن أصبحنا نعرف اآلن أن الطول يساوي 8 أمتار وأن العرض يساوي 5 أمتار، فما مساحة غرفة هالة؟ 
ميلوا واهمسوا

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون باإلجابات.

2. يقول املعلم ما يلي: تساوي املساحة 40 متًرا مربًعا. 8 × 5 = 40. ولكن، ماذا لو كانت غرفة هالة تبدو مثل الشكل املوضح في 
د جميع األبعاد على الشكل.  الصورة التالية في كتبكم؟ تشبه الغرفة إلى حّد ما مستطياًل فيه جزء بارز إلى اخلارج، ولكن لم حُتدَّ

كيف ميكننا معرفة القياسات املجهولة لتلك الغرفة؟ التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وناقشوا كيفية إيجاد القياسات املجهولة. 
ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة القياسات املجهولة وكيفية إيجادكم لها.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار مع زمالئهم املجاورين  عن طريقة إليجادهم للقياسات اجملهولة. رفع اإلبهام إلى 
أعلى للتطّوع باإلجابة. يشرح التالميذ الذين يختارهم املعلم استراتيجياتهم للفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: يرسم مثااًل للشكل على السبورة. ويختار بعض التالميذ ليجربوا استراتيجيات إيجاد القياسات اجملهولة.

مالحظة للمعلم: ميكن أن يجمع بعض التالميذ في البداية أطوال جميع األضالع ثم يطرحون اجملموع من 42 ليعرفوا أن الطول الذي 
يحتاجون إليه يساوي 6 سم. وميكن أن يستخدم تالميذ آخرون املعلومات املكتوبة على الضلعني اللذين يساوي طوالهما 12 سم و 9 سم 
إليجاد الفرق للضلعني اللذين ُحّدد أن طوليهما يساويان 8 سم و7 سم. وأثناء إيضاح التالميذ حلولهم، وّضح أي سوء فهم بإعادة الشرح 

بوضوح.

يقول املعلم ما يلي: تفكير رائع. ميكننا استخدام القياسات املوجودة وإجمالي احمليط ملساعدتنا. وكما هو احلال في املسألة األولى، 
متّكنكم معرفة طول أحد أضالع املربع أو املستطيل من معرفة طول الضلع اآلخر حتى إذا أزيل جزء من الشكل. بعد أن أصبحنا 

نعرف قيم القياسات املجهولة، ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم فكرة عن كيفية إيجاد مساحة هذا الشكل املركب.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من عّدة تالميذ مشاركة أفكارهم ليضمن أن يسمع الفصل استراتيجيات مختلفة. قد يقسم التالميذ الشكل 
املركب مبجموعة من الطرق إليجاد مساحة الشكلني األصغر حجًما. ارسم خطوًطا توضح كيفية تقسيم التالميذ للشكل إلى أشكال أصغر 

حجًما إليجاد مساحته. )قد حتتاج إلى رسم أكثر من منوذج واحد بحيث يراها التالميذ جميًعا مرة واحدة(. على سبيل املثال:

٧ سم

١٢ سم

١٢ سم

٩ سم

أ

ب
٢ سم٢ سم

٧ سم

٨ سم

٧ سم

١٢ سم

٢ سم
٨ سم

١٢ سم

٤ سم

٧ سم
٩ سم

أ

ب ٢ سم

٨ سم ٤ سم

املستطيل أ =

املساحة = ١٢ x ٧ = ٨٤ سم

املستطيل ب =

املساحة = ٨ x ٢ = ١٦ سم

املساحة اإلجمالية = ٨٤ سم + ١٦ سم = ١٠٠ سم 

٩ سم

١٢ سم

٢ سم
٤ سم

املستطيل أ =

املساحة = ١٢ x ٩ = ١٠٨ سم

املستطيل ب =

املساحة = ٤ x ٢ = ٨ سم

املساحة اإلجمالية  = ١٠٨ سم - ٨ سم = ١٠٠ سم 

أو
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1. يقول املعلم ما يلي: أجرينا اليوم بعض العمليات الرياضية املركبة على أشكال مركبة. وقد أوجدنا محيط أشكال رباعية وأشكال 
أخرى مختلفة ومساحاتها. انتقلوا إلى صفحة الدرس 107: كراس الرياضيات، في كتاب التلميذ، واقرأوا اإلرشادات.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "كراس الرياضيات" وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم املعلم مبا يلي: التحقق من فهم التالميذ لإلرشادات قبل البدء في كتابة إجاباتهم. ثم جمع كتب التالميذ لقراءة إجاباتهم. توّفر هذه 
اإلجابات معلومات قّيمة عن فهم التالميذ احلالي للمساحة واحمليط والعالقة بينهما.
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اإلرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن العالقة بني املساحة واحمليط. ثم اقرأ العبارة التالية. وقّرر ما إذا كانت صحيحة أم خطأ واشرح أفكارك. 
ميكنك استخدام كلمات وأعداد و صور لدعم شرحك.

الدرس 107: كراس الرياضيات

صحيحة أم خطأ

املستطيالت التي لها نفس احمليط لها نفس املساحة دائًما.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

3. يقول املعلم ما يلي: في كلتا املسألتني، ُأعطيت معلومات عن احمليط، ثم أوجدنا املساحة. تضمنت املسألة األولى مستطياًل 
بسيًطا، ولكن املسألة الثانية تضمنت شكاًل أكثر تعقيًدا. ولكن، رأينا أن بإمكاننا تقسيم الشكل املركب إلى مستطيالت أصغر 

ملساعدتنا. واآلن حان دوركم للمحاولة. ميكنكم العمل مع زمالئكم املجاورين نظًرا لتعقيد هذه املسائل. وهذا يعني أنها رمبا تكون 
صعبة. بالنسبة لكل مسألة في قسم التدريب الثنائي، ستمنحون بعض املعلومات عن أشكال واردة في هذه املسائل. ومهمتكم هي 

إيجاد مساحة هذه األشكال. وإذا انتهيتم مبكًرا، فيمكنكم العمل على حل مسألة "التحدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: يعملون مع زمالئهم املجاورين  حلل مسائل املساحة واحمليط في كتاب التلميذ. وميكن للتالميذ الذين 
انتهوا مبكًرا احملاولة في مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء عملهم. مساعدة التالميذ الذين يواجهون صعوبات، ووضعهم في مجموعة 
صغيرة للعمل معها، إذا اقتضى األمر. عندما تنتهي جزئية "تعلّم"، استعادة انتباه الفصل مًعا مرة أخرى.

يقول املعلم ما يلي: أقّدر تعاونكم حلل هذه املسائل. عليكم جميًعا مواصلة التفكير مثل علماء الرياضيات واملثابرة في حل 
 املسائل. )اإلشارة إلى مخطط "التفكير مثل عاِلم الرياضيات"(. أبقوا كتب التلميذ أمامكم جلزئية "تأّمل".
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 108: "اربط"، وقراءة اإلرشادات واملسألة اإلرشادات

الكالمية بصمت. وبعد التأكد من فهم التالميذ لإلرشادات، اطلب منهم البدء في العمل. وعندما ينتهون، عليهم التحقق من حلولهم مع 
زمالئهم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "اربط" وقراءة اإلرشادات. العمل على حل مسألة مراجعة الوقت والتحقق من احلل 
مع زمالئهم.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مضي 5 دقائق تقريًبا، اطلب من التالميذ مشاركة احللول مع الفصل من خالل رسم العقارب على الساعات 
الثالث املرسومة على السبورة وشرح الطريقة التي حددوا بها الوقت الذي وصل فيه جمال إلى املنزل.

يقول املعلم ما يلي: قراءة الوقت وكتابته مهارة رياضية ومهارة حياتية، ولذلك فمن اجليد مواصلة التدريب واملراجعة. أبقوا كتب 
 التلميذ أمامكم جلزئية "تعّلم.
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اإلرشادات: اقرأ املسألة الكالمية التالية. ثم سّجل األوقات املذكورة في املسألة الكالمية على الساعات ذات العقارب.

وضع جمال خطة يومه وكتبها في ورقة. حيث خطط لالستيقاظ في الساعة 7:15 صباًحا، ثم الذهاب إلى املدرسة في الساعة 8:30 صباًحا. 
يستغرق الذهاب إلى املدرسة والعودة منها 15 دقيقة سيًرا على األقدام. وسيقضي في املدرسة ست ساعات، ثم سيغادر إلى املنزل بعد ذلك على 

الفور. 

كيف ستبدو الساعات ذات العقارب في منزله حني يستيقظ وحني يغادر إلى املدرسة وحني يصل إلى املنزل؟

الدرس 108: اربط

الذهاب إلى املدرسةاالستيقاظ

الوصول إلى املنزل

املواد

يبدأ التالميذ في هذا الدرس بحل مسألة كالمية من 
خطوتني ملراجعة الوقت. تطلب املسألة من التالميذ رسم 

أوقات محددة على ساعة وحتديد شكل الساعة بعد 
مضي مّدة زمنية معينة. وفي جزئية "تعلّم"، يواصل 

التالميذ اختبار فهمهم للمساحة واحمليط. يحّدد التالميذ 
في درس اليوم محيط مستطيل مع معرفة مساحته وأحد 
أبعاده. وفي جزئية "تأّمل"، يفكرون في العملية األسهل 

بالنسبة لهم: إيجاد احمليط عند معرفة املساحة أم إيجاد 
املساحة عند معرفة احمليط، ويشرحون أفكارهم بالكلمات 

واألعداد والصور.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
رسم عقربي الدقائق والساعات على الساعة   

لتوضيح األوقات احملّددة.
حل مسائل كالمية تتضمن الوقت.  
إيجاد محيط مستطيل عند معرفة مساحته وأحد   

أبعاده.

قبل الدرس، ارسم ثالث ساعات على السبورة   
بدون عقارب )جلزئية "اربط"(.

وارسم على السبورة مستطيل التدريب اجلماعي   
من جزئية "التطبيق".

أزواج عوامل الضرب  
ناجت القسمة  
مراجعة املفردات التي مت   

تدريسها مسبًقا.

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 108

1. يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات األخير، ُطلب منا إيجاد املساحة عند معرفة معلومات عن احمليط. وهدف التعّلم اليوم 
هو التفكير في كيفية إيجاد محيط شكل ما إذا عرفنا مساحته. ُيرجى فتح كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 108: 

التطبيق.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة الدرس 108: التطبيق، في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: يوجد مستطيل في قسم التدريب اجلماعي. وقياس أحد أضالعه باإلضافة إلى أن إجمالي مساحته معلومان. 
فكيف ميكنكم حتديد إجمالي احمليط باستخدام املعلومات املعطاة؟ فكروا قلياًل في هدوء. وارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون 

مستعدين ملشاركة أفكاركم. ليس عليكم حل املسألة بعد، فما يهمني حالًيا هي االستراتيجية التي تتبعونها.
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تدريب جماعي

اإلرشادات: انظر إلى هذا املستطيل وفّكر في كيفية إيجاد إجمالي محيطه باستخدام املعلومات املعطاة.

الدرس 108: التطبيق

املساحة = 10 سم مربع

املساحة = 24 متر مربع

2 سم

8 م

تدريب ثنائي

اإلرشادات: أوجد إجمالي احمليط في كل مسألة، أو أجب عن املسألة الكالمية.

1( ميثل الشكل التالي ملعب كرة قدم. 

ما إجمالي محيط امللعب؟

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: يفكرون في الطريقة التي سيتبعونها إليجاد محيط مستطيل ُعرف قياس أحد أضالعه ومساحته. رفع 
اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

مالحظة للمعلم: قد يفهم بعض التالميذ أنهم إذا قسموا إجمالي املساحة البالغة 10 سم مربع على 2، فسيحصلون على الطول. قد يكون هذا 
املفهوم صعًبا، ويتطلب فهم عوامل الضرب للعدد 10 وكذلك عملية احلل إليجاد اجملهول. ومن شأن مراجعة هذا املفهوم صراحًة أن تساعد 

اجلميع. وإذا أظهر جميع التالميذ فهًما لهذا املفهوم، فتخطى اإلرشادات املباشرة التالية.

يقول املعلم ما يلي: إليجاد مساحة مستطيل أو مربع، نعرف أنه ميكننا ضرب الطول في العرض. وفي هذه املسألة، نعلم املساحة 
والعرض، ولكننا ال نعلم الطول. إًذا، لدينا عامل ضرب مجهول وعلينا احلل إليجاده.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة ما يلي على السبورة:

الطول × العرض = املساحة
_____ × 2 سم = 10 سم مربع

يقول املعلم ما يلي: ميكن أن نفكر بطريقة أخرى؛ نحن نعرف حاصل الضرب واملساحة وأحد عوامل الضرب، ولذلك ميكننا كتابة 
مسألة قسمة ملساعدتنا على إيجاد طول الضلع املجهول.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة ما يلي على السبورة:

املساحة ÷ العرض = الطول
10 سم مربع ÷ 2 سم = _____

يقول املعلم ما يلي: ما إجابة هاتني املسألتني؟ أروني باستخدام أصابعكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األصابع لتوضيح اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: إذا رفعتم 5 أصابع لإلشارة إلى 5 سم، فأنتم على صواب. واآلن، ميلوا واهمسوا بإجمالي احمليط بالسنتيمتر.

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون باإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: يبلغ محيط هذا املستطيل 14 سم. ما املستطيل اآلخر الذي ميكننا رسمه وله أطوال أضالع مختلفة، ولكن 
له نفس املساحة البالغة 10 سنتيمترات مربعة؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم ترغبون في املجيء ورسم املستطيل.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يرسم التالميذ الذين يختارهم املعلم مستطيالت أخرى مساحتها 10 
سنتيمترات مربعة.

مالحظة للمعلم: قد يرى بعض التالميذ أن أحد املستطيالت األخرى هو مستطيل عرضه 5 سم وطوله 2 سم على الرغم من أنهما نفس 
عاملي الضرب. اختر التالميذ إلى أن يرسم أحدهم مستطياًل أبعاده 1 × 10 و/أو 10 × 1

2. يقوم املعلم مبا يلي: لفت انتباه التالميذ إلى املستطيل الذي أبعاده 1 × 10 أو املستطيل الذي أبعاده 10 × 1 ويسألهم عما إذا كان 
احمليط ال يزال يساوي 14 سنتيمتًرا.

يقوم التالميذ مبا يلي: حساب محيط املستطيل اجلديد. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم 
االختيار النتائج التي توصلوا إليها.

يقول املعلم ما يلي: ملاذا تغّير احمليط على الرغم من أن املساحة بقيت نفسها؟ التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين وشاركوا 
أفكاركم. ارفعوا أيديكم إذا كنتم مستعدين ملشاركة أفكاركم مع الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم مع زمالئهم عن كيفية بقاء مساحة مستطيل على حالها حتى بعد تغّير محيطه. رفع 
األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم مع الفصل.
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1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب التالميذ على صفحة الدرس 108: كّراس الرياضيات، وقراءة اإلرشادات والسؤال 
بصمت. تأكد من فهم التالميذ لإلرشادات، واطلب منهم البدء في حل السؤال. ثم اجمع الكتب ملراجعة أفكار كل تلميذ وشرحه.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم يا تالميذي األعزاء. خالل درس الرياضيات التالي، سنجّمع كل هذه األجزاء مًعا وننجز مشروًعا 
باستخدام املساحة واحمليط لتوضيح فهمنا.
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اإلرشادات: تأّمل العمل الذي أّديته حلل مسائل صعبة عن املساحة واحمليط. بعد ذلك، اقرأ السؤال وأجب عنه. 

أيهما كان من األسهل حتديده؟ هل كان من األسهل إيجاد محيط مساحة معروفة أم إيجاد مساحة محيط معروف؟ ميكنك استخدام كلمات وأعداد 
وصور لدعم أفكارك. 

الدرس 108: كراس الرياضيات

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: عند الضرورة، وّضح أن احمليط يتغير بسبب وجود أزواج عوامل ضرب متعددة للعدد 10 )2 و 5، 1 و 10(، ومن ثم 
ميكن استخدام أزواج العوامل هذه لرسم مستطيالت مختلفة تظل مساحتها مساوية 10 سنتيمترات مربعة.

3. يقول املعلم ما يلي: واآلن، حان دوركم. حّلوا املسائل الواردة في كتاب التلميذ ضمن قسم التدريب الثنائي. اليوم، ميكنكم 
العمل مع زمالئكم املجاورين مرة أخرى نظًرا لصعوبة هذه املسائل. تذكروا أن تفكروا مثل عالم الرياضيات وتثابروا عندما تكون 

األمور صعبة. استخدموا ما تعرفونه ملساعدتكم. وإذا كان لديكم بعض الوقت، فحاولوا حل األلغاز في مسألة التحّدي.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زميل حلل مسائل املساحة في كتب التالميذ. وميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا احملاولة في 
مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء عملهم. مساعدة التالميذ الذين يواجهون صعوبة أو جتميعهم في مجموعة 
صغيرة لدعمهم. ثم الطلب من التالميذ شرح استراتيجيات حل املسائل.

يقول املعلم ما يلي: يعجبني املجهود الذي بذلتموه حلل املسائل الصعبة. وتعجبني أيًضا طريقة مساعدتكم بعضكم بعًضا. 
ستصبحون "علماء رياضيات" عظماء. أبقوا كتب التلميذ أمامكم للجزء اخلاص بـ "تأّمل".
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 109. "اربط".اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة جزئية "اربط" في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: سترون في هذه الصفحة مخطط غرفة نوم من املنزل. وهذا املخطط ميثل منظًرا علوًيا، أي أننا ننظر إلى 
األسفل إلى مخطط الغرف. إذا أردنا إيجاد مساحة غرفة النوم هذه، فكيف ميكننا فعل ذلك؟ ما املعلومات التي نحتاج إليها؟ 

فكروا بهدوء للحظة ثم ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم مستعدين للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في استراتيجيات إليجاد مساحة الشكل غير املنتظم. رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. 
يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم استراتيجياتهم وأفكارهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: إليجاد مساحة الغرفة، نحتاج معرفة األبعاد. ومبا أن الغرفة مرسومة على شبكة مكونة من وحدات، ميكننا 
إيجاد األبعاد. حّددوا مع زمالئكم املجاورين األبعاد باستخدام وحدات الشبكة. مع كتابة أبعاد كل ضلع. ثم أوجدوا مساحة هذه 

الغرفة بالوحدات املربعة. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى  عند االنتهاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد كل ُبعد باستخدام الشبكة ثم إيجاد املساحة. رفع اإلبهام إلى أعلى عندما ينتهون.

2. يقوم املعلم مبا يلي: ارسم نسخة من الغرفة املشار إليها في مسألة جزئية "اربط" على شبكة كبيرة أثناء عمل التالميذ. وعندما يرفع 
معظم التالميذ اإلبهام إلى أعلى، اختر تلميًذا للقدوم إلى مقدمة الفصل وكتابة األبعاد واملساحة. اسمح للتالميذ بطلب املساعدة من 

زمالئهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يعرض التلميذ الذي يختاره املعلم حلّه على السبورة ويشرح االستراتيجية املستخدمة. وعند اللزوم، 
ميكن للتلميذ طلب املساعدة من أحد أصدقائه.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. مبا أن شكلنا ليس مستطياًل، ال ميكننا إيجاد املساحة بضرب الطول في العرض، بل ميكننا إيجاد 
املساحة بعّد الوحدات املربعة أو بتقسيم الشكل إلى أشكال رباعية أصغر كما فعلنا من قبل. وماذا لو أردنا إيجاد محيط هذه 

185الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: ميثل هذا الشكل مخطط أرضية غرفة نوم. أوجد األبعاد واكتبها، ثم أجب عن السؤال.

الدرس 109: اربط

ما مساحة غرفة النوم في اخملطط بالوحدات املربعة؟ 

مخطط أرضية غرفة النوم

املواد

في هذا الدرس، يتعرف التالميذ مشروًعا نهائًيا عن 
املساحة واحمليط. ويبدأون في التفكير في كيفية حساب 

مساحة غرفة ذات شكل غير منتظم ومحيطها على 
مخطط أرضية. يستلزم هذا التحدي التفكير في شكل 

على شبكة مثل غرفة ُينظر إليها من األعلى، وهذا يساعد 
التالميذ أثناء إكمالهم للمشروع؛ تصميم منزل أحالمهم. 

وخالل الدرسني التاليني، يعمل التالميذ على املشروع: 
يخططون الغرف، ويحسبون مساحة ومحيط الغرف 

واملنزل بأكمله، مع وضع قيود التصميم في احلسبان. 
يتطلب املشروع أن يطّبق التالميذ كل ما تعلموه عن 

املساحة واحمليط في سياق احلياة الواقعية.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
إكمال مشروع تصميم منزل لتوضيح فهمهم   

للمساحة واحمليط.

أنشئ منوذًجا ملنزل األحالم على ورقة الرسم البياني 
)الشبكة(. راجع جتهيزات املعلم للفصل للدرس 109 

لالطالع على تعليمات مفصلة ومثال.

القيود  
األبعاد  

ورق رسم بياني كبير احلجم )أو   
ورق كبير احلجم ُرسمت عليه شبكة 

بلون فاحت(.
منوذج ملنزل األحالم من إعداد املعلم  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس 109
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

1. يقول املعلم ما يلي: سنبدأ اليوم مشروًعا نستخدم فيه كل ما تعلمتموه عن املساحة واحمليط على مدار العام، إنه مشروع ممتع. 
فاليوم، ستستخدمون ما تعرفونه عن احمليط واملساحة لتصميم منزل أحالمكم. ُيرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 

109: "التطبيق"، وقراءة األسئلة والتفكير فيها. ال تكتبوا أي شيء اآلن.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة األسئلة بهدوء.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مضي دقيقتني، يطلب من التالميذ ممارسة العصف الذهني للتوصل إلى إجابات أسئلة صفحة "التطبيق" مع 
زمالئهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: العصف الذهني مع زمالئهم بشأن منازل األحالم احملتملة.

يقوم املعلم مبا يلي: امنح التالميذ دقيقتني إلى 3 دقائق للتحدث عن أفكارهم، ثم اطلب من عدة تالميذ مشاركة أفكارهم للفصل. ينبغي 
أن يتمّكن التالميذ من التفكير في الغرف املطلوبة داخل املنزل، ولكن يجب أن يتحلوا باإلبداع كي يكون هذا املنزل منزل أحالمهم.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، اكتبوا إجاباتكم وأفكاركم في كتاب التلميذ. وتأكدوا من شرح تفكيركم بالكلمات.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبفردهم لإلجابة عن األسئلة لتخطيط منزل أحالم.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ 10 إلى 15 دقيقة إلجناز العمل.

2. يقول املعلم ما يلي: سترون في الصفحة التالية ورقة بها شبكة مربعات بالوحدة املربعة. هذه الورقة مخصصة ملخططكم 
التقريبي. عليكم تخطيط غرفكم على هذه الورقة. هل تعتقدون أنه يجب ربط الغرف في منزلكم ببعضها؟ ارفعوا أيديكم ملشاركة 

أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم مع الفصل.

مالحظة للمعلم: يجب ربط معظم الغرف بطريقة ما، ولكن قد يكون لدى التالميذ سبب وجيه لعدم ربط بعض الغرف. اقبل جميع اإلجابات 
املناسبة.

يقول املعلم ما يلي: ماذا لو رسمت غرفة بهذا الشكل؟

يقوم املعلم مبا يلي: رسم األشكال التالية على الشبكة الكبيرة:

يقول املعلم ما يلي: ميكن أن ميثل الشكل إلى اليسار حديقة في منزلي، وميكن أن ميثل الشكل إلى اليمني اجلراج. هل ميكننا 
إيجاد مساحة هذه الغرف ومحيطها؟ وكيف؟ ارفعوا أيديكم ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع االختيار عليهم أفكارهم مع الفصل.

الصف الثالث االبتدائي 186

اإلرشادات: أجب عن األسئلة التالية واشرح أفكارك.

الدرس 109: التطبيق

ما أنواع الغرف التي حتتاجها في منزلك؟

ما الغرف التي يجب أن تكون أكبر من غيرها؟

ما الغرف التي يجب أن تكون أصغر؟

ما أنواع األشياء في كل غرفة؟ 

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات

الغرفة؟ فكروا ملدة دقيقة ثم أخبروا زمالءكم املجاورين عن محيط هذه الغرفة.

يقوم التالميذ مبا يلي: إيجاد احمليط ومشاركة اإلجابات مع زمالئهم املجاورين.

يقول املعلم ما يلي: يساوي محيط هذه الغرفة 22 وحدة. سنواصل استكشاف فكرة مخطط األرضية. احتفظوا بكتاب التلميذ 
معكم.
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1. يقول املعلم ما يلي: لنتأّمل ما تعلمناه وفعلناه اليوم في الفصل. اآلن ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور  وليشارك ما فعله، 
وكيف فعله، والصعوبات التي واجهها. ما أنواع الغرف التي أضفتموها إلى منازلكم؟ قارنوا أفكاركم واستراتيجياتكم لتروا ما 

ستالحظونه. سأستخدم عصّي األسماء الختيار بعضكم ملشاركة أفكاركم في بضع دقائق.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة تصاميمهم واستراتيجيات التصميم مع زمالئهم املجاورين. مقارنة أفكارهم وطرقهم في 
التصميم واستراتيجياتهم إليجاد محيط كل غرفة ومساحتها.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ ملشاركة أفكاره. تشجيع التالميذ على طرح أسئلة على بعضهم 
البعض.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم ومالحظاتهم ويطرحون أسئلة على بعضهم البعض عن 
حلولهم.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم اليوم بعمل رائع في إنشاء مشاريعكم فيما يتعلق باملساحة واحمليط. ستواصلون العمل على هذه 
املشاريع أكثر في درس الرياضيات املقبل.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: عند الضرورة، يشرح أنه على الرغم من أن األشكال ليست أشكااًل رباعية، ميكننا إيجاد املساحة واحمليط بعّد 
مربعات الوحدة.

3. يقول املعلم ما يلي: حتّدوا أنفسكم بإنشاء غرفتني في منزلكم ليس لهما شكل رباعي األضالع. انظروا إلى الشبكة في كتاب 
التلميذ. عندما نصمم شيًئا ما، سواء كان منزاًل أو رسًما فنًيا أو مالبس، علينا اعتبار قيود التصميم. والقيد عائق أو حّد معني. 

وهو يرشدنا إلى األشياء التي ميكننا فعلها والتي ال ميكننا فعلها. اذكر بعض قيود هذا املشروع؟ مبعنى آخر، ما العوامل التي قد 
تقّيدكم أثناء تصميم منزل أحالمكم.؟

مالحظة للمعلم: ليس شرًطا أن يحدد التالميذ جميع القيود التي قد يواجهونها، ولكن قيود التصميم فكرة مهمة يجب اعتبارها. وعلى الرغم 
من أن التالميذ قد يودون تصميم منزل ضخم، فإنهم مقيدون بحجم الشبكة. ورمبا يتعني عليهم أيًضا ضبط أحجام بعض الغرف حتسًبا 
للحاجة إلى تكبير غرف أخرى. وقد يالحظ بعض التالميذ أن املشروع يسمح لهم بتصميم منزل من طابق واحد فقط )على الرغم من أن 

بعض التالميذ قد يحاولون رسم طابقني صغيرين على الصفحة(. وإذا لم يذكر أي من التالميذ قيد االرتفاع، فضع في احلسبان أن تنبههم 
إليه عند مشاركة منوذجك معهم. اسمح للتالميذ بطرح أفكارهم، ولكن ال تقِض أكثر من بضع دقائق في هذه املناقشة.

4. يقول املعلم ما يلي: قبل أن تبدأوا، أوّد أن أريكم منزل أحالمي. تصميم منزلي ليس جاهًزا بعد ألني لم أكتب مساحة كل غرفة 
ومحيطها، ولكني كتبت اسم كل غرفة. تذكروا أن هذا منزل أحالمي أنا، وأن منزلكم قد يبدو مختلًفا، بل ينبغي أن يكون مختلًفا. 

ُيرجى قضاء حلظات للنظر إلى منزلي ومعرفة ما إذا كانت لديكم أي أسئلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر إلى منوذج املعلم وطرح أي أسئلة ما زالت لديهم.

يقوم املعلم مبا يلي: يجيب عن أسئلة التالميذ والتأكد من فهمهم إلرشادات إعداد مسّودة تقريبية ملنزل األحالم. ويشرح أنهم سُيمنحون 
الفرصة خالل درس الرياضيات التالي إلنشاء مسّودة نهائية ورسم أي أثاث، أو سّجاد، أو أدوات رمبا يوّدون إضافتها، ثم يطلب منهم 

البدء في العمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: إنشاء مسّودة تقريبية ملنازل أحالمهم في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: جتول في الفصل ومالحظة التالميذ أثناء حل املسائل. وتأكد من اتباع التالميذ جلميع اإلرشادات. وعندما يواجه 
التالميذ صعوبة، اطلب من جميع التالميذ أو من مجموعة صغيرة العمل مًعا واطلب منهم املساعدة ملعرفة مساحة الغرف في منوذجك 

ومحيطها. ثم استخدم إشارة جذب االنتباه في نهاية جزئية "تعلّم".

يقول املعلم ما يلي: رأيت تصاميم رائعة ومنازل أحالم مثيرة لالهتمام. ُيرجى وضع كتبكم في مكانها من أجل جزئية "تأّمل".
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 110. "اربط".اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: يفتحون كتب التالميذ على صفحة جزئية "اربط".

يقول املعلم ما يلي: عندما أقول "ابدأوا"، تكون لديكم 3 دقائق حلل أكبر عدد ممكن من املسائل. تذكروا أن تبدأوا بحل احلقائق 
التي تتمتعون بالطالقة فيها أكثر. وعندما تسمعونني أقول "توّقفوا"، توقفوا عن الكتابة على الفور.

يقوم املعلم مبا يلي: يقول "ابدأوا" عندما يكون التالميذ جاهزين. وبعد 3 دقائق، يقول "توّقفوا".

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل على حل املسائل حتى انتهاء الوقت.

يقوم املعلم مبا يلي: مراجعة اإلجابات مًعا. ويطلب من التالميذ وضع دوائر حول حقائق العائلة التي يحتاجون للعمل عليها الحًقا الكتساب 
الطالقة فيها. 189الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: حل أكبر عدد ممكن من مسائل الضرب في 3 دقائق. ابدأ بحل احلقائق التي تتقنها أكثر.

الدرس 110: اربط
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املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس بالتدريب على اكتساب الطالقة 
في حقائق العائلة. ثم يواصلون العمل على مشروع منزل 

األحالم. وإذا احتاجوا إلى وقت إضافي إلكمال العمل، 
فضع في احلسبان منحهم إياه. ميكن استخدام املسّودة 

التقريبية واملشروع النهائي كتقييم نهائي على املساحة 
واحمليط.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
إكمال مشروع تصميم منزل لتوضيح فهمهم   

للمساحة واحمليط.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

مراجعة املفردات عند احلاجة.

أقالم تلوين أو أقالم رصاص ملونة  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقول املعلم ما يلي: سنواصل اليوم العمل على إعداد مخططات أرضية منزل األحالم. خالل درس الرياضيات األخير، رسمتم 
جميع الغرف وسميتموها. إذا لم تنتهوا من ذلك، فيمكنكم االنتهاء منه اليوم، ولكن عليكم العمل بسرعة. عليكم أن توجدوا أيًضا 

محيط كل غرفة ومساحتها وأن تكتبوا تلك املعلومات على مخطط املسّودة التقريبية. الرجاء، افتحوا على صفحة الدرس 110: 
"التطبيق"، وقراءة اإلرشادات ألنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقول املعلم ما يلي: خالل ما تبقى من الوقت املخصص جلزئية "تعّلم"، ستعملون على إعداد التصميم النهائي ملنازلكم. يجب 
أن يشبه التصميم النهائي مخططات مسّودتكم، ولكن ليس عليكم كتابة أسماء الغرف أو أبعادها على تصميمكم النهائي. ولكن 

عليكم رسم كافة األشياء التي تريدون وضعها في كل غرفة.

تأكدوا من إضافة تفاصيل كافية إلى رسومكم بحيث ميكن ملن يرى املخططات معرفة الهدف من استخدام كل غرفة. على سبيل 
املثال، ميكن أن أرسم في مطبخي حوًضا وثالجة. وعلّي أن أرسم منزلي وكأني أنظر من السقف إلى أسفل، ولذلك علي أن أستخدم 

خيالي.
191الصف الثالث االبتدائي

منزل أحالمي 
اإلرشادات: ارسم الشكل النهائي ملنزل أحالمك. ولكن ال تكتب أسماء الغرف أو قياسات املساحة واحمليط هذه املرة. ارسم األثاث واألجهزة 

والتفاصيل األخرى لتوضيح الغرض من استخدام كل غرفة. تذّكر أنك تنظر إلى الغرفة من أعلى.

الدرس 110: التطبيق

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات

نظرة عامة الدرس 110
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ارسموا مخططاتكم بالقلم الرصاص أواًل، وبعد ذلك ميكنكم استخدام أقالم التلوين أو أقالم تلوين رصاص. ُيرجى البدء. 
سأجتول بينكم، اطلبوني إذا كنتم بحاجة إلى املساعدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل على إعداد تصاميم املسّودة النهائية ملنازل أحالمهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول وتقدمي املساعدة إلى التالميذ أثناء عملهم. ثم استخدم إشارة جذب االنتباه في نهاية جزئية "تعلّم".

يقول املعلم ما يلي: ُيرجى إبقاء كتب التالميذ مفتوحة على صفحة التصميم النهائي ملنزلكم من أجل دراسة جزئية "تأّمل".

ل، جولة في املعرض ملشاهدة أعمال بعضهم. عندما أصّفق مرة واحدة، جتولوا  1. يقول املعلم ما يلي: سوف جنري، في جزئية تأمَّ
بهدوء في الفصل. وانظروا إلى حلول بعضكم البعض وفكروا في أسئلة أو أساليب تثنون بها على أصدقائكم. وعندما تسمعون 

تصفيقتني، توقفوا وال تتحركوا. سنثني حينها على بعضنا البعض ونطرح أسئلة.

يقوم املعلم مبا يلي: التصفيق مرة واحدة لإلشارة ببدء نشاط جولة في املعرض. ويعطي التالميذ من دقيقتني إلى 3 دقائق للتجول 
واالطالع على أعمال اآلخرين. يصّفق مّرتني ثم يختار بعض التالميذ للثناء على بعضهم وطرح األسئلة. ويكّرر النشاط حسبما يسمح به 

الوقت.

يقوم التالميذ مبا يلي: التجّول في الفصل واالطالع على عمل التالميذ اآلخرين. التوقف وطرح األسئلة أو الثناء على زمالئهم 
عند سماع تصفيقتني.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم جميًعا بعمل رائع اليوم. ميّثل إنشاء مخططات األرضية وإيجاد املساحة واحمليط طريقة أخرى 
يستخدم فيها الناس الرياضيات في العالم الواقعي.

يقوم املعلم مبا يلي: جمع كتب التالميذ للتحقق من حسابات احمليط واملساحة على صفحة تصميم املسودة التقريبي. ميكن استخدام هذا 
املشروع للتقييم النهائي على املساحة واحمليط.

تأمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات



الصف الثالث االبتدائي
الرياضيات

التواصل

الروابط إقامة 

الفصل 6

الدروس 111 إلى 120
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في الصصل األخير من منهج الصف الثالث االبتدائي، يراجع التالميذ فهمهم لألدوات الداعمة في هذا الصف الدراسي. تطلب معظم أقسام جزئية 
"اربط" من التالميذ اكتساب الطالقة في حقائق الرياضيات األساسية في كل العمليات. ويعّمق التالميذ، خالل أقسام جزئية "تعلّم" في هذا الصصل، 

ل"، ُيِعد التالميذ بطاقات لعب ملراجعة ما تعلّموه في الرياضيات  فهمهم للكسور والقيمة املكانية ورسم التمثيالت البيانية. وفي معظم أقسام جزئية "تأمَّ
خالل الصف الثالث االبتدائي. سيستخدم التالميذ هذه البطاقات إلعداد لعبة مراجعة يلعبونها مع زمالئهم في الدرس 119.

نظرة عامة على الصصل

الصصل 6: الدروس 111 إلى 120

خالل هذا النشاط اليومي، يكتسب التالميذ الطالقة في املهارات التي سبق اربط
تعلمها، وُيكّونون روابط بني ما تعلموه ُمسبًقا وما سيتعلمونه في جزئية 

"تعلّم" ويناقشون املصاهيم الرياضية. وقد يتعرف التالميذ مسائل رياضية 
ممتعة من العالم الواقعي حتصزهم لتعلم مهارة أو مصهوم جديد.

10 إلى 15 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يتعلم التالميذ مهارات ومصاهيم الرياضيات تعلّم
اخملتلصة ويطبقونها. يشارك التالميذ في االستكشاف والتجريب وحل 

 املسائل

والتعاون واملناقشة الستيعاب وتطبيق املهارات واملصاهيم اجلديدة والربط 
مبا تعلموه سابًقا. يتعلم التالميذ التصكير واحلل مثل "عاِلم الرياضيات" 

واملثابرة في تطوير الصهم التأسيسي للمهارات واملصاهيم الصعبة.

35 إلى 45 دقيقة

خالل هذا النشاط اليومي، يطّور التالميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأّمل
الرياضيات بالتحدث عما اكتشصوه في الدرس، وذلك باستخدام مصردات 

الرياضيات، وطرح األسئلة لصهم أنشطة التعلُّم، وتوضيح املصاهيم اخلطأ، 
وتعلُّم رؤية األشياء من منظور التالميذ.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكوِّن
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مؤشرات التعلُّم
سيعمل التالميذ، خالل الدروس من 111 إلى 120، وفق مؤشرات التعلّم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجلبري:
1.جـ- الضرب والقسمة في حدود العدد 100.

1.هـ- تذكر حاصل ضرب أي عددين مكونني من رقم واحد بنهاية الصف الثالث 
االبتدائي.

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.أ- قراءة وكتابة األعداد حتى 100000 بالصيغة الرمزية والصيغة املمتدة.

3. ج- حتديد الكسور على خط األعداد ومتثيلها.
3.ط- املقارنة بني كسرين لهما نصس البسط أو نصس املقام مع توضيح 

االختالف بني حجميهما باستخدام مناذج محسوسة أو خط األعداد.

د- القياس والبيانات:
3.أ- قراءة وكتابة الوقت احملدد من الساعة ذات العقارب والساعة الرقمية.
4.ب- حل املسائل الكالمية وحتليل البيانات املعروضة على مخطط التمثيل 

بالنقاط.

ز. الهندسة:
1.ب- تقسيم األشكال إلى أجزاء ذات مساحات متساوية. التعبير عن مساحة كل 

جزء باعتباره كسر وحدة من املساحة الكلية.
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أهداف التعلُّمالدرس

سيقوم التالميذ مبا يلي:111
تلوين األشكال الهندسية لتكوين أنصاف غير تقليدية.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:112
تطبيق فهمهم للمساحة والكسور حلل املسائل الكالمية.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:113
ترتيب الكسور على خط األعداد.  
إنشاء أسئلة أو مسائل ملراجعة منهج الرياضيات للصف الثالث االبتدائي.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:114
حّل مسائل عن القيمة املكانية.  
إنشاء أسئلة أو مسائل ملراجعة منهج الرياضيات للصف الثالث االبتدائي.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:115
حل مسائل على الوقت املنقضي.  
إنشاء أسئلة أو مسائل ملراجعة منهج الرياضيات للصف الثالث االبتدائي.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:116
قياس األشياء وتقريبها ألقرب نصف سنتيمتر.  
استخدام بيانات القياس إلنشاء متثيل بياني بالنقاط.  
حتليل التمثيالت البيانية بالنقاط لإلجابة عن األسئلة اخلاصة بالبيانات.  
إنشاء أسئلة أو مسائل ملراجعة منهج الرياضيات للصف الثالث االبتدائي.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:117
جمع البيانات وكتابتها في جدول.  
استخدام البيانات اجملمعة إلنشاء متثيل بياني بالنقاط.  
استخدام البيانات اجملمعة إلنشاء متثيل بياني باألعمدة.  
حتليل التمثيالت البيانية لإلجابة عن األسئلة اخلاصة بالبيانات.  
مقارنة كصاءة التمثيل البياني بالنقاط والتمثيل البياني باألعمدة في عرض البيانات.  
إنشاء أسئلة أو مسائل ملراجعة منهج الرياضيات للصف الثالث االبتدائي.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:118
رسم أشكال رباعية وأشكال غير رباعية على ورق التمثيل البياني )شبكة( إلنشاء لوحة لعب.  
إيجاد مساحة ومحيط كل شكل على لوحة اللعب.  
إنشاء أسئلة أو مسائل ملراجعة منهج الرياضيات للصف الثالث االبتدائي.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:119
مراجعة مهارات الرياضيات للصف الثالث االبتدائي ومصاهيمها.  
حتديد اجلوانب الناجحة من اللعبة واجلوانب التي حتتاج إلى حتسني.  

سيقوم التالميذ مبا يلي:120
إنشاء خطة شخصية للتعلُّم في الصيف.  
ل منوهم وتطورهم بصصتهم علماء رياضيات في الصف الثالث االبتدائي.   تأمُّ

اخلريطة الزمنية للتدريس الصصل 6
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جتهيزات املعلم للصصل
الدرس 111:

أنشئ مجموعات تتكون كل منها من دائرتني )مجموعة لكل تلميذ، ومجموعة للمعلم(، أو اطبع النماذج املتضمنة في نهاية دليل   
املعلم لقوالب الدوائر وُقّصها.

الدرس 113:
اجمع بطاقات املالحظات أو ُقّص قطًعا مستطيلة من الورق )بأبعاد 8 × 10 سم(. سيحتاج كل تلميذ إلى ثالث بطاقات لهذا   

الدرس.
وسيحتاج كل تلميذ إلى 18 بطاقة إجمااًل حتى الدرس 118.  

أحضر أكياًسا بالستيكية أو ورقية لتخزين بطاقات اللعب اخملصصة ملراجعة منهج الصف الثالث االبتدائي. سيحتاج كل تلميذ   
إلى كيس واحد.

الدرس 114:
احضر أحجار نرد )حجران لكل تلميذين(.  
أحضر ثالث بطاقات مالحظات لكل تلميذ أو اصنعها بنصسك.  
قبل الدرس، ارسم ما يلي على السبورة.  

الدرس 115:
في هذا الدرس، يختار املعلم لعبة مراجعة جلزئية "اربط". أحضر أي مواد حتتاج إليها بناًء على اللعبة اخملتارة.  
أحضر ثالث بطاقات مالحظات لكل تلميذ أو اصنعها بنصسك.  
أحضر ساعة حقيقية ذات عقارب متحركة أو أنشئها. وفي حال عدم توّفر أي ساعة، فاستخدم منوذج وجه الساعة ذات العقارب   

املوجود في النماذج الكبيرة املتضمنة في نهاية دليل املعلم.

الدرس 116:
قبل الدرس، قّسم التالميذ إلى مجموعات تتكون من أربعة أو خمسة تالميذ واكتب أسماء اجملموعات على السبورة. فّكر في   

التالميذ الذين يعملون جيًدا مًعا وفي كيصية دعم التالميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من املساعدة.
أحضر مساطر سنتيمترية )مسطرة لكل تلميذ(.  
حّضر أكياًسا في كل منها 12 عوًدا )أو عًصا أو خيًطا(. ستحتاج إلى كيس واحد لكل مجموعة صغيرة من التالميذ إلجناز نشاط   

القياس.
ينبغي أن تتراوح أطوال العناصر بني 2 و18 سم.  
1 سنتيمتر. على سبيل   

2
ويجب أن يكون لبعض العناصر نصس الطول متاًما، كما يجب أن يقاس طول بعضها إلى أقرب 

املثال:
3 أعواد بطول 6 سم  
عودان بطول 12 سم  
1 4 سم  

2
عودان بطول 

عود بطول 2 سم  
عود بطول 10 سم  
1 10 سم  

2 عود بطول 
1 16  سم  

2
عود بطول 

عود بطول 18 سم  
أحضر ثالث بطاقات مالحظات لكل تلميذ أو اصنعها بنصسك.  

الدرس 117:
أحضر أحجار نرد سداسية اجلوانب )حجر نرد لكل تلميذين(.  
أحضر ثالث بطاقات مالحظات لكل تلميذ أو اصنعها بنصسك.  

الدرس 118:
في هذا الدرس، يختار املعلم لعبة مراجعة جلزئية "اربط". أحضر أي مواد حتتاج إليها بناًء على اللعبة اخملتارة.  
أحضر ثالث بطاقات مالحظات لكل تلميذ أو اصنعها بنصسك.  
اطبع شبكة مقاس مربعاتها 1 سم باستخدام النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم للشبكة قياس 1 سم. ستحتاج إلى ورقة   

واحدة على األقل لكل تلميذ.

الدرس 119:
أحضر عناصر ميكن للتالميذ استخدامها كقطع لعب. سيحتاج كل تلميذ إلى قطعة لعب واحدة مختلصة عن قطعة لعب زميله.

عشرات اآلالف آالف مئات عشرات آحاد 
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بطاقات مالحظاتأقالم رصاص ألوان أو أقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ

أكياس بالستيكية أو أكياس ورقية )كيس 
حجر نردلكل تلميذ(

أكياس من 12 عوًدا أو عصا أو خيًطا 
)كيس صغير لكل مجموعة صغيرة من 

ساعة تعليمية ذات عقاربالتالميذ(.

مجموعات من دائرتني )مجموعة لكل تلميذ 
اخملطط الرئيس: "التصكير مثل عاِلم ومجموعة للمعلم(.

مواد لعبة جزئية "اربط"مناذج شرائط الكسور للمعلم والتالميذالرياضيات"

أوراق رسم بياني )شبكة( مقاس مربعاتها 
ِقطع لعب )واحدة لكل تلميذ(لوحات األلعاب التي أنشأها التالميذ.1 سم )ورقة واحدة لكل تلميذ(.

املواد املستخدمة
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املواد

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صصحة الدرس 111: "اربط" وقراءة اإلرشادات. وتأكد من فهم اإلرشادات

التالميذ لإلرشادات، ثم اطلب منهم البدء في العمل مبصردهم إلكمال مراجعة حقائق الرياضيات.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة جزئية "اربط" وإكمال نشاط التدريب على عائلة احلقائق.

يقوم املعلم مبا يلي: مراجعة اإلجابات مع التالميذ في نهاية اجلزء اخلاص بـ "اربط". ويسمح لهم بإجراء تصحيحات إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل جيد في تهيئة أذهانكم لعمل اليوم.

193الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: أوجد العوامل املجهولة في عائلة احلقائق التالية.

الدرس 111: اربط

100÷=4

24÷=2

24÷=4

42÷=6

81÷=9

54÷=9

16÷=4

32÷=8

72÷=8

63÷=7

20÷=2

2X=24

X4=24

X9=81

X4=16

X8=72

X2=20

6X=24

9X=54

8X=32

7X=63

4X=100

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

لذلك

في هذا الدرس، يبدأ التالميذ مبراجعة عائالت احلقائق 
من خالل مسائل بها مجهول واحد. بعد ذلك، يحلّلون 

وينشئون أنصاًفا غير تقليدية. يوّسع هذا النشاط فهم 
التالميذ لنماذج الكسور إلى ما هو أبعد من األشكال 

الهندسية البسيطة ويوضح أن األنصاف ميكن أن تتخذ 
أشكااًل مختلصة في العالم الواقعي. في جزئية "تأّمل"، 

يشارك التالميذ في نشاط جولة في املعرض لتوضيح 
أمثلة أنشأوها ألنصاف غير تقليدية.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
تلوين األشكال الهندسية لتكوين أنصاف غير   

تقليدية.

أنشئ مجموعات تتكون كل منها من دائرتني   
)مجموعة لكل تلميذ، ومجموعة للمعلم(، أو اطبع 

النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لقوالب 
الدوائر وُقّصها.

غير تقليدي  

مجموعات من دائرتني )مجموعة لكل   
تلميذ ومجموعة للمعلم(.

مناذج أشرطة الكسور للمعلم  
أقالم تلوين )قلم تلوين لكل تلميذ(  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املصردات األساسية

نظرة عامة الدرس 111

1. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 111: "التطبيق"، وانظروا إلى الصور األربع املوضحة في الصفحة. 
ما األشكال الهندسية امُلظلل نصفها؟ ضعوا دائرة حولها وارفعوا أيديكم ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "التطبيق"، ووضع دائرة على كل شكل ُمظلل نصصه، ورفع أيديهم ملشاركة أفكارهم. 
يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: كيف عرفتم ما إذا كانت األشكال مقسمة بالتساوي إلى نصفني؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ ملشاركة أفكاره. اقبل جميع اإلجابات املناسبة.

مالحظة للمعلم: على التالميذ أن يروا أن في كل شكل صحيح )األشكال 1 و2 و4( تكون املساحتان املظللة وغير املظللة متساويتني. قد 
تتضمن اإلجابات ما يلي:

عددُت املربعات ثم نظرت ألعرف ما إذا كان نصصها مظلاًل.  
يبدو أنهم قد قّصوا الدائرة من الطرفني ثم وضعوهما على املستطيالت.  
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اإلرشادات: ضع دائرة حول األشكال التي ُظّلل فيها النصف.

الدرس 111: التطبيق

اإلرشادات: ظّلل نصف كل مربع من املربعات التالية، وتأكد من أن تكون املربعات مختلفة في الشكل عن بعضها البعض. 

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

هناك قطعة زائدة، ولذلك عرفت أن النصف ليس صحيًحا.  
إذا طويت الدائرة من املنتصف، فسيكون اجلزآن املظلالن متساويني.  

يقول املعلم ما يلي: هدفنا اليوم هو فهم األنصاف غير التقليدية. متثل هذه الصور أنصاًفا غير تقليدية.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار نصصني من مجموعة مناذج أشرطة الكسور الكبيرة ورفعها بحيث يراها جميع التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: هل تتذكرون األنصاف في مناذج الكسور؟ ما جوانب الشبه واالختالف بني هذه األنصاف وصور الكسور غير 
التقليدية هذه؟ التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم مع زمالئهم.

يقوم املعلم مبا يلي: امنح التالميذ دقيقتني إلى 3 دقائق ملناقشة اإلجابات ثم استخدم عصي األسماء الختيار تالميذ ملشاركة أفكارهم 
مع الصصل. قد تتضمن اإلجابات ما يلي:

نصصا أشرطة الكسور لهما نصس الشكل متاًما، فكالهما مستطيل ولهما نصس احلجم بالضبط. أما األنصاف غير التقليدية فلها   
ترتيب مختلف.

في كلتا مجموعتي األنصاف - أشرطة الكسور والصور - النصصان متساويان.  

2. يقول املعلم ما يلي: ستنشئون اليوم أنصاًفا غير تقليدية. وعليكم التأكد من تظليل نصف واحد بالضبط من كل شكل من 
أشكالكم. ُيرجى النظر في كتاب التلميذ وعّد الوحدات املربعة في كل شبكة. واهمسوا بهذا العدد عندما تكونون مستعدين.

يقوم التالميذ مبا يلي: يهمسون باإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: ستحتاجون إلى تظليل نصف الـ 36 بالضبط. كم يساوي نصف الـعدد 36؟ ارفعوا أيديكم عندما تعرفون 
اإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد نصف العدد 36. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم 
إجاباتهم ويشرحون استراتيجياتهم.

يقول املعلم ما يلي: ستستخدمون قلم التلوين لتظليل 18 مربًعا بالضبط. انظروا لتعرفوا إن كان بإمكانكم تلوين األنصاف 
بطرق مختلفة. سيكون لديكم حوالي 5 دقائق للعمل.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع أقالم التلوين على التالميذ )أو اطلب منهم إخراجها(. يحتاج كل تلميذ إلى قلم تلوين واحد.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل على تظليل أنصاف ثالثة مربعات مختلصة بثالث طرق مختلصة في كتب التالميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: مالحظة التالميذ أثناء تأديتهم للنشاط. التحقق من أنهم يستطيعون شرح كيصية معرفتهم أن كل مربع مقسوم إلى 
نصصني وأن كل مربع مظلل بطريقة مختلصة. استخدام إشارة جذب االنتباه بعد 5 إلى 8 دقائق.

3. يقول املعلم ما يلي: سننظر إلى األنصاف بطريقة مختلفة - باستخدام دوائر. سأعطي لكٍل منكم دائرتني. وال حتتوي هاتان 
الدائرتان على شبكة، ولكن توجد بهما عالمة توضح نقطة املنتصف. فكروا للحظة في كيفية تقسيم إحدى هاتني الدائرتني إلى 

نصفني. ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أفكار.

يقوم التالميذ مبا يلي: التصكير قلياًل في هدوء. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين مت اختيارهم أفكارهم.

مالحظة للمعلم: إذا لم يكن التالميذ متأكدين من كيصية تقسيم الدائرة، فأخبرهم أن بإمكانهم طّي الدائرة من النصف باستخدام النقطة في 
املنتصف كدليل. ونّبههم إلى ضرورة طّي دوائرهم بأكبر دقة ممكن.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة طريقة طي النصف بالنصف مجدًدا لتكوين أرباع.

يقول املعلم ما يلي: كيف ميكن أن تفيدنا معرفة أماكن األرباع عند تكوين األنصاف؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أي فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم.
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1. يقول املعلم ما يلي: كان هدفنا لهذا اليوم هو فهم األنصاف غير التقليدية. تأكدوا من أن كتبكم مفتوحة على صفحة جزئية 
"التطبيق" ومن أن دوائركم امللونة موجودة على طاوالتكم أيًضا. في جزئية "تأّمل"، ستقومون بنشاط جولة في املعرض لرؤية 

حلول بعضكم البعض والتحقق من أنكم استطعتم عرض نصف واحد في املربعات والدوائر. عندما تسمعون صفقة واحدة، جتّولوا 
بهدوء في الفصل وانظروا إلى حلول بعضكم البعض. وعندما تسمعون تصفيقتني، توقفوا وال تتحركوا. سنثني حينها على بعضنا 

البعض ونطرح أسئلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض احللول التي حلوها اليوم. املشاركة في نشاط جولة في املعرض.

يقوم املعلم مبا يلي: يصّصق لإلشارة ببدء نشاط جولة في املعرض. ويعطي التالميذ من دقيقتني إلى 3 دقائق للتجول واالطالع على حلول 
بعضهم البعض. يصّصق مّرتني ثم يختار بعض التالميذ للثناء على بعضهم وطرح األسئلة. ويكّرر النشاط حسبما يسمح به الوقت.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم جميًعا بعمل رائع اليوم في تعّلم طرق مختلفة لتمثيل األنصاف.

تأّمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ طي الدوائر مرة إضافية وفتحها، ثم يسأل التالميذ عن الكسور الظاهرة عليها اآلن )أثمان(.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، عليكم تظليل كلتا الدائرتني لتظهر عليهما أنصاف مبتكرة، كما فعلتم في املربعات. هل لديكم أسئلة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احلاجة. العمل مبصردهم لتمثيل أنصاف باستخدام دوائر.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون. تقدمي الدعم للتالميذ، عند احلاجة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم حينما تعاملتم مع األنصاف غير التقليدية. الرجاء وضع كتاب التلميذ وأقالم التلوين 
في أماكنها املخصصة واالستعداد للجزء اخلاص بـ "تأّمل".
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صصحة الدرس 112: "اربط" وقراءة اإلرشادات. تأكد من فهم اإلرشادات

التالميذ لإلرشادات، واطلب منهم البدء في العمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "اربط" والعمل مبصردهم حلل مسائل مراجعة اجلمع والطرح.

يقوم املعلم مبا يلي: في نهاية جزئية "اربط"، استخدم إشارة جذب االنتباه وراجع اإلجابات مع التالميذ. واطلب من بعض التالميذ 
مشاركة أفكارهم اخلاصة باستراتيجيات اجلمع والطرح.

)1)2)3

)4)5)6

)7)8)9
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اإلرشادات: اجمع أو اطرح.

الدرس 112: اربط

26

+18

475

+25

473

–52

80

–74

115

–108

527

–19

68

–29

297

+3

387

+13

اكتب االستراتيجية التي استخدمتها حلل مسائل اجلمع والطرح، ووضح أي العمليتني أسهل عليك؟ وملاذا؟

املواد

في هذا الدرس، يراجع التالميذ اخملطط الرئيس "التصكير 
مثل عاِلم الرياضيات"، ويصكرون في تدريب جديد، 

وهو: استخدام ما يعرفونه عن الرياضيات حلل املسائل 
الصعبة. يذّكر ذلك التالميَذ بأن كل شيء تعلّموه في 

الرياضيات مهم وميكن استخدامه ملساعدتهم على تعلّم 
مهارات ومصاهيم جديدة. يعمل التالميذ مًعا ومبصردهم 

حلل مسائل صعبة، ويتأملون التجربة التي عايشوها في 
نهاية الدرس.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
تطبيق فهمهم للمساحة والكسور حلل املسائل   

الكالمية.

عرض اخملطط الرئيس "التصكير مثل عاِلم   
الرياضيات".

مراجعة املصردات السابقة عند احلاجة.

اخملطط الرئيس: "التصكير مثل عاِلم   
الرياضيات"

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املصردات األساسية

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: سنعمل اليوم على ممارسة أخرى يستخدمها علماء الرياضيات املهرة، وهي: البحث عن املعلومات األساسية اإلرشادات

واالستفادة منها.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى اخملطط الرئيس "التصكير مثل عاِلم الرياضيات" ومراجعة املمارسات املوجودة فيه. إضافة ما يلي إلى 
اخملطط:

يستخدم علماء الرياضيات ما يعلمونه عن الرياضيات حلل املسائل الصعبة.

يقول املعلم ما يلي: عندما نبحث عن املعلومات األساسية ونستفيد منها، فهذا يعني أننا نستخدم ما نعرفه بالفعل عن الرياضيات 
حلل املسائل. هدفكم اليوم هو استخدام ما تعرفونه بالفعل عن املساحة والكسور حلل املسائل الكالمية. يرجى فتح كتبكم على 

صفحة الدرس 112: "التطبيق"، ولنحاول حل مسألة التدريب اجلماعي مًعا. اقرأوا املسألة بصمت، ثم حتّدثوا إلى الزميل املجاور 
عن طريقة ميكنكم بها حل املسألة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "التطبيق" وقراءة املسألة بهدوء. ثم التحدث إلى الزميل اجملاور عن استراتيجيات 
حل املسألة.

يقوم املعلم مبا يلي: امنح التالميذ الوقت ملشاركة أفكارهم مع بعضهم البعض. ثم اختر تالميذ ملشاركة أفكارهم وراجع خطوات حل 
املسألة مًعا أثناء الكتابة والرسم على السبورة. وإذا لم يستطع التالميذ التوّصل إلى اخلطوات بأنصسهم، فاطرح أسئلة، كاألسئلة التالية، 

ملساعدتهم على التوّصل إلى طريقة حل املسألة.
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تدريب فردي

1( ظلّل جمال املستطيل كما هو موضح بالشكل وقال إن نصف املستطيل الكبير مظلّل. فهل تتفق معه أم ال؟ وملاذا؟

تدريب جماعي

 1
1 احلديقة. فما مساحة 2

تنشئ ضحى حديقة محاطة بسور في حقل. احلديقة مستطيلة الشكل طولها 8 أمتار وعرضها 6 أمتار. وتريد زراعة الفاكهة في 2
احلديقة؟ 

الدرس 112: التطبيق 

اشرح طريقة حلك.

اشرح أفكارك. 

نظرة عامة الدرس 112
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كيف تبدو احلديقة؟ كيف تعرفون ذلك؟ وكيف ميكننا توضيح ذلك؟ )ارسم احلديقة وحّدد أطوال أضالعها(.  
هل ميكننا رسم خط لتقسيم املستطيل بالنصف؟ كيف؟ )رأسًيا أم أفقًيا أم قطرًيا(  
ما مساحة احلديقة؟ وكيف ميكننا إيجاد نصف املساحة؟  

مالحظة للمعلم: هناك عدة استراتيجيات حلل هذه املسألة. اسمح للتالميذ مبشاركة األفكار طاملا ميكنهم شرح أفكارهم. وإذا سمح الوقت، 
فاطلب منهم مشاركة طرق أخرى حلل املسألة.

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم ستتدربون على حل هذه األنواع من املسائل مبفردكم في كتاب التلميذ. وتذكروا أنه كما ينص 
مخطط "التفكير مثل عاِلم الرياضيات"، ميكننا استخدام ما نعرفه بالفعل ملساعدتنا على حل املسائل الصعبة. ُيرجى العمل 

مبفردكم على حل مسائل التدريب الفردي في كتاب التلميذ. وسأكون هنا ملساعدتكم إذا احتجتم.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبصردهم حلل املسائل الكالمية، مع توضيح حلولهم. طلب املساعدة إذا لزم األمر.

يقوم املعلم مبا يلي: جتول في الصصل والحظ التالميذ أثناء حل املسائل. بعض هذه املسائل أصعب من بعضها اآلخر. الحظ أنواع 
املسائل التي يعاني التالميذ في حلّها. وفي نهاية جزئية "تعلّم"، راجع املسائل واحللول مع الصصل. ميكن للتالميذ استخدام استراتيجيات 

مختلصة حلل املسائل. اسمح بجميع اإلجابات املعقولة، ولكن شّجع التالميذ على شرح أفكارهم باستخدام ما يعرفونه عن الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في تطبيق فهمكم للكسور واملساحة حلل مسائل رياضية من العالم الواقعي. احتفظوا 
بكتاب التلميذ أمامكم جلزئية "تأّمل".

1. يقول املعلم ما يلي: لقد عملنا اليوم على ممارسة رياضية جديدة، وهي: البحث عن املعلومات األساسية واالستفادة منها. 
تذكروا أن هذا يعني أنكم تستطيعون استخدام ما تعرفونه بالفعل عن الرياضيات حلل مسائل الرياضيات الصعبة. اليوم، في 

جزئية "تأّمل"، عليكم شرح املهارات واملعارف التي متلكونها بصفتكم علماء رياضيات والتي ساعدتكم في عملكم اليوم. ميكنكم 
استخدام كلمات وصور وأعداد لشرح أفكاركم. الرجاء، انتقلوا إلى صفحة الدرس 112: كراس الرياضيات وابدأوا.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "كراس الرياضيات" واإلجابة عن السؤال.

يقوم املعلم مبا يلي: اجمع كتب التالميذ واقرأ اإلجابات في الكراس لتعرف مدى قدرة التالميذ على حسن استخدام ما يعرفونه عن 
الرياضيات حلل املسائل.
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اإلرشادات: تأّمل ما قمت به اليوم حلل املسائل. ثم أجب عن سؤال كراس الرياضيات التالي.

ما املهارات الرياضية التي ساعدتك على حل مسائل اليوم؟ ميكنك استخدام كلمات وصور وأعداد لشرح أفكارك. 

الدرس 112: كراس الرياضيات

تأّمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صصحة الدرس 113: "اربط" وقراءة اإلرشادات. تأكد من فهم اإلرشادات

التالميذ لإلرشادات، واطلب منهم البدء في العمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "اربط" والعمل مبصردهم حلل مسائل مراجعة الضرب والقسمة.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدم إشارة جذب االنتباه ملراجعة اإلجابات. واطلب من بعض التالميذ مشاركة تأمالتهم عن املسائل التي ما 
زالت صعبة عليهم. شجع التالميذ على مشاركة االستراتيجيات املصيدة مع بعضهم البعض.

الصف الثالث االبتدائي 200

اإلرشادات: تدّرب على حقائق العدد 6 بحل أكبر عدد ممكن من املسائل التالية. ثم ضع دائرة حول املسائل السهلة ومربع حول املسائل الصعبة. 

الدرس 113: اربط

= 6 × 1= 6 ÷ 72= 6 × 10= 6 ÷ 42

= 6 × 2= 6 ÷ 12= 6 × 6= 6 ÷ 36

= 6 × 3= 6 ÷ 24= 6 × 7= 6 ÷ 48

= 6 × 4= 6 ÷ 6= 6 × 8= 6 ÷ 60

= 6 × 5= 6 ÷ 30= 6 × 9= 6 ÷ 54

= 9 × 6= 6 ÷ 18= 6 × 8= 7 × 6

= 6 ÷ 6= 6 × 0= 6 × 10= 6 × 6

= 6 × 12= 11 × 6= 6 ÷ 0= 6 ÷ 24

= 6 ÷ 66= 6 ÷ 48= 9 × 6= 7 × 6

= 6 × 2= 6 ÷ 18= 6 × 5= 6 × 9

املواد

يبدأ التالميذ في هذا الدرس بالعمل على حتسني 
طالقتهم من خالل التدريب على حقائق الضرب والقسمة 
للعدد 6. وفي جزئية "تعلّم"، يعود التالميذ إلى الكسور، 
ويجمعون بني مهارات الترتيب على خط األعداد وحتديد 
الكسور املتكافئة. يخوض التالميذ حتّدي وضع كسور 
ذات مقامات مختلصة على نصس خط األعداد. قد يحتاج 

بعض التالميذ التعاون مع زمالئهم، بينما يحتاج 
آخرون إلى تدريس وشرح إضافي من املعلم. في جزئية 
"تأّمل"، يبدأ التالميذ في إنشاء بطاقات مخصصة للعبة 

سيصممونها في الدرس 118، والتي تسمح لهم مبراجعة 
محتوى مادة الرياضيات الذي تعلّموه في الصف الثالث 

االبتدائي والتدريب عليه. وسيقضي التالميذ جزًءا من 
الدروس الستة املقبلة في إنشاء بطاقات أثناء دراستهم 

حملتويات منّوعة. 

سيقوم التالميذ مبا يلي:
ترتيب الكسور على خط األعداد.  
إنشاء أسئلة أو مسائل ملراجعة منهج   

الرياضيات للصف الثالث االبتدائي.

قبل الدرس، ارسم على السبورة خط األعداد الوارد   
في الدرس 113: في جزئية "التطبيق"، التدريب 

اجلماعي.
اجمع بطاقات املالحظات أو ُقّص قطًعا مستطيلة   

من الورق )بأبعاد 8 × 10 سم(. سيحتاج كل تلميذ 
 إلى ثالث بطاقات. )سيحتاج كل تلميذ إلى 

18 بطاقة حتى الدرس 118(.
أحضر أكياًسا بالستيكية أو ورقية لتخزين بطاقات   

اللعب اخملصصة ملراجعة منهج الصف الثالث 
االبتدائي. سيحتاج كل تلميذ إلى كيس واحد.

التكافؤ  
املقام  
فاصل  
خط األعداد  
البسط  

بطاقات مالحظات )ثالث بطاقات   
لكل تلميذ(

أكياس بالستيكية أو أكياس ورقية   
)كيس لكل تلميذ(

اختياري: مناذج أشرطة الكسور   
للتالميذ

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املصردات األساسية

نظرة عامة الدرس 113

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: هدفنا اليوم هو ترتيب الكسور على خط األعداد. يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 113: اإلرشادات

"التطبيق"، واقرأوا إرشادات قسم التدريب اجلماعي.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "التطبيق" وقراءة إرشادات التدريب اجلماعي بصمت.

يقول املعلم ما يلي: اكتبوا الكسر الذي ميثل ذلك الفاصل )املسافة( عند كل عالمة. ثم ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تنتهون من 
ذلك.

3 على خط األعداد بالتدريب اجلماعي. عند االنتهاء، رفع 
4 2 و

4 1 و
4 يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبصردهم لكتابة الكسور 

اإلبهام إلى أعلى.

0 1

0 1

0 1
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2( ضع الكسور التالية على خط األعداد بالترتيب الصحيح.

2
8 ،

7
8 ،

1
4 ،

3
6

تدريب فردي

اإلرشادات: ُحّل املسائل التالية بوضع كل كسر على خط األعداد بالترتيب الصحيح. كل خط أعداد مقسوم مبدئًيا إلى نصفني. 

1( ضع الكسور التالية على خط األعداد بالترتيب الصحيح. 

تدريب جماعي

اإلرشادات: انظر إلى خط األعداد، واكتب الكسر الذي متّثله كل عالمة عليه. الصفر والعدد 1 مكتوبان بالفعل. )تلميح: ما عدد األجزاء 
املتساوية التي ُقّسم اخلط إليها؟

الدرس 113: التطبيق

4
6 ،

4
4 ،

2
3 ،

3
4
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يقوم املعلم مبا يلي: بعد انتهاء معظم الطالب، اطلب أحد املتطوعني للقدوم إلى مقدمة الصصل وتوضيح كيصية كتابة الكسور على خط 
األعداد. واطلب من ذلك التلميذ شرح كيف عرف ما الكسور التي يجب كتابتها عند كل عالمة. ثم اطلب من التالميذ حتديد الكسور التي 

متثل 0 و1.

1 اخلط الكلي. ولكن، ماذا لو 
4 يقول املعلم ما يلي: يحتوي هذا اخلط على أربعة أجزاء متساوية، ولذلك فإن كل جزء ميثل 

1 على خط األعداد؟ أين يجب وضع هذا الكسر؟ شاركوا أفكاركم مع زمالئكم املجاورين. ارفعوا أيديكم عندما 
2

أردنا وضع الكسر 
تعرفون اإلجابة.

1 يجب أن يوضع فيه على خط األعداد. يشارك 
2 يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة زمالئهم عن املكان الذي يتعقدون أن الكسر 

1 على خط األعداد على السبورة. ويكتب التالميذ اجلالسون اإلجابة في 
2

التلميذ الذين يختاره املعلم إجابته ويحّدد مكان الكسر 
الكتاب.

2 كسران متكافئان. ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم تذكيرنا باملقصود بالكسور املتكافئة.
4 1 و

2 2. يقول املعلم ما يلي: الكسران 

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة تعريف الكسور املتكافئة.

. 1
2 يقول املعلم ما يلي: من يعرف كسًرا آخر مكافًئا للكسر 

6 كسور 
4 و 12

8 3 و
6 يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تالميذ ملشاركة إجاباتهم. رمبا يتذكر التالميذ من مناذج أشرطة الكسور أن الكسور 

. 1
2 مكافئة للكسر 

6 على خط األعداد؟ وكيف ميكنني حتديد املكان الذي يجب وضع الكسر فيه؟ 
8 3. يقول املعلم ما يلي: ماذا لو أردنا وضع الكسر 

تعاونوا مع زمالئكم املجاورين وشاركوا أفكاركم وارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث عن االستراتيجيات املمكنة مع زمالئهم. رفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. يشارك 
6 على خط األعداد على السبورة. ويكتب التالميذ 

8
التالميذ الذين يختارهم املعلم إجاباتهم وتصسيراتهم. يحّدد املتطّوع الكسر 

اجلالسون اإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: عند الضرورة، وضح أنه نظًرا إلى أن املقام يساوي 8 اآلن، فيجب تقسيم اخلط إلى 8 أجزاء أو فواصل )مسافات( 
. وتأكد من  6

8
متساوية. ثم ارسم عالمات جديدة في املنتصف بني كل عالمتني لألرباع لتقسيم اخلط إلى 8 أجزاء. منذج طريقة العد حتى 

.3
4

6 مكافئ للكسر 
8

كتابة التالميذ للكسور على خط األعداد ومالحظة أن الكسر 

مثال:

4. يقول املعلم ما يلي: تذّكروا أن املقام يخبرنا عن عدد األجزاء املتساوية التي ُقسم إليها الواحد الصحيح، وميكن أن نرى اآلن 
6 كسران متكافئان. فهما يقعان في املكان نفسه على خط األعداد. في هذا السؤال األخير، أوّد أن أحتداكم 

8 3 و
4 أن الكسرين 

 1
3

1 على نفس خط األعداد هذا. شاركوا أفكاركم مع زمالئكم. أين ستضعون الكسر 
3 أن تفكروا جيًدا ماذا لو أردنا وضع الكسر 

تقريًبا؟ وكيف ستعرفون ذلك؟ ثم وضحوا تفكيركم في كتاب التلميذ.

1 فيه على خط األعداد. وشرح االستراتيجية 
3 يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة زمالئهم عن املكان الذي سيضعون الكسر 

لبعضهم البعض.

1 على خط 
3 يقوم املعلم مبا يلي: بعد مضي دقيقة إلى دقيقتني، اطلب من أحد التالميذ توضيح املوقع التقريبي الذي سيضع فيه الكسر 

. رمبا يكون بعض التالميذ قد قسموا خط األعداد إلى 3 أجزاء متساوية،  1
3 األعداد. واطلب منه شرح كيصية حتديده ملوقع وضع الكسر 

1
4 1 و

2 1 يقع بني الكسرين 
3

. وقد يتذكر تالميذ آخرون أن الكسر  1
8 1 و

4 متجاهلني بذلك العالمتني 

0 11
4

2
4

3
4

1
2

6
8

4
4
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مثال:

1 أحد هذه األجزاء. واآلن، 
3 يقول املعلم ما يلي: رائع. ُيقصد باألثالث أن اخلط يحتوي على ثالثة أجزاء متساوية، وميثل الكسر 

. يساعدنا ترتيب الكسور على اخلط على رؤية الكسور األكبر  1
2 1 وأصغر من 

4 1 أكبر من 
3 ميكننا أن نرى بسهولة أن الكسر 

واألقرب إلى 1، والكسور األصغر واألقرب إلى 0.

يقوم املعلم مبا يلي: تشجيع التالميذ على طرح األسئلة أو مشاركة استراتيجيات أخرى )طاملا ميكنهم شرح أفكارهم(. ثم توضيح 
املصاهيم اخلطأ وتأكيد األفكار الصحيحة.

5. يقول املعلم ما يلي: واآلن، حان دوركم. في جزء التدريب الفردي، ستعملون على كتابة مجموعة من الكسور وترتيبها على خط 
1 كسر مرجعي. واصلوا تقسيم اخلط بحيث تقع الكسور 

2 األعداد. ُيقسم كل خط مبدئًيا إلى نصفني، وذلك نظًرا إلى أن الكسر 
في مواقعها الصحيحة وبالترتيب الصحيح. وإذا كان كسران متكافئني، فمن املمكن كتابة الكسرين في املكان نفسه، بحيث يكون 

أحدهما فوق اآلخر، كما فعلنا في مسألة "التدريب اجلماعي". وعندما تنتهون، بإمكانكم محاولة حل مسألة "التحدي". هل 
لديكم أسئلة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أي أسئلة استيضاحية ثم البدء بالعمل مبصردهم لترتيب كسور على خط األعداد. ميكن للتالميذ 
الذين انتهوا مبكًرا العمل على حل مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: جتول في الصصل والحظ التالميذ وهم يحلّون املسائل. إذا كان الكثير من التالميذ يواجهون صعوبة، فضع في 
احلسبان أن تطلب منهم العمل مع زميل و/أو استخدام مناذج أشرطة الكسور. وساعد التالميذ الذين يواجهون صعوبات وكّون مجموعات 
صغيرة كي يعملوا فيها معك، مع منذجة بعض املسائل. وعندما تتبقى 5 دقائق في اجلزء اخلاص بـ "تعلّم"، استخدم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: خالل الدقائق الـ 5 األخيرة من جزئية "تعّلم"، شاركوا حلكم مع زمالئكم املجاورين، مع التحقق مما إذا كان 
كٌل منكم قد رّتب الكسور بالطريقة نفسها. وإذا اختلف ترتيبكما، فعليكما مناقشة سبب ذلك والعمل على تصحيح اإلجابة مًعا.

مالحظة للمعلم: إذا عمل التالميذ مع زميل إلكمال النشاط، فاطلب منهم مشاركة حلولهم مع زميل آخر أو مراجعة اإلجابات مع الصصل. 
اجمع كتب التالميذ للتحقق من اإلجابات.

يقوم املعلم مبا يلي: كلّف التالميذ اآلن بقيادة هذا اجلزء من الدرس، بحيث يشاركون أفكارهم لبعضهم البعض، ويصححون أخطاءهم 
ذاتًيا، ويطلبون، عند اللزوم، الدعم والتوضيح من بعضهم البعض.
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1. يقول املعلم ما يلي: خالل جزئية "تأّمل" لهذا اليوم، وعلى مدار الدروس العديدة التالية، سنعّد بطاقات لعبة ستساعدكم على 
مراجعة املهارات التي تعلمتموها في مادة الرياضيات للصف الثالث االبتدائي. سيحتوي الوجه األمامي لكل بطاقة على سؤال 

أو مسألة وسيحتوي وجهها اخللفي على اإلجابة. ستنشئون اليوم بطاقة واحدة للكسور على خط األعداد، وبطاقة واحدة ملسائل 
اجلمع، وبطاقة واحدة ملسائل الطرح.

فكروا للحظة في سؤال أو مسألة ميكنكم كتابتها عن ترتيب الكسور على خط األعداد. وتذكروا أن عليكم أيًضا معرفة اإلجابة. 
ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تتوصلون إلى أي فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التصكير بهدوء في سؤال أو مسألة وفي اإلجابة التي ميكنهم كتابتها كمراجعة ملنهج للصف الثالث 
االبتدائي. رفع اإلبهام إلى أعلى  عند االستعداد للمشاركة.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار عّدة تالميذ ملشاركة أفكارهم ومنذجة مسألة على السبورة. تتضمن األمثلة احملتملة:

السؤال: اذكر بعض االستراتيجيات املصيدة لترتيب الكسور على خط أعداد.  
  .3

4 و3
8 2 و

1 و3
2 املسألة: رّتب الكسور التالية على خط األعداد: 

املسألة: اعرض خط أعداد عليه كسور مرتبة واسأل عما إذا كانت الكسور في مواقعها الصحيحة.  
املسألة: اعرض خط أعداد ُحّددت عليه بعض الكسور وبعضها اآلخر ناقص. واطلب إيجاد الكسور اجملهولة.  
1 في املكان الصحيح.  

2
1 أو أكبر من 

2
املسألة: أضف إلى خط األعداد كسًرا أصغر من 

2. يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. سيأخذ كل منكم ثالث بطاقات. اكتبوا أسماءكم في الزاوية العلوية اليمنى من كل بطاقة.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع بطاقات املالحظات.

يقوم التالميذ مبا يلي: يكتبون أسماءهم في الزاوية العلوية اليمنى من كل بطاقة.

يقول املعلم ما يلي: اكتبوا على بطاقتكم األولى سؤااًل أو مسألة عن ترتيب الكسور على خط األعداد. ميكنكم كتابة سؤال يجيب 
عنه زميل آخر أو مسألة يحّلها زميل آخر. وبعد أن تنتهوا من الكتابة على الوجه األمامي لبطاقاتكم، اكتبوا اإلجابة على وجهها 

اخللفي. سأمنحكم 4 دقائق تقريًبا.

يقوم التالميذ مبا يلي: إنشاء بطاقة مراجعة لترتيب الكسور.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار اإلجراء لبطاقات مراجعة اجلمع والطرح.

يقوم التالميذ مبا يلي: إنشاء بطاقات مراجعة للجمع والطرح.

يقوم املعلم مبا يلي: تخصيص وقت جزئية "تأّمل" بأكمله لهذا النشاط. ستتواصل هذه العملية في جزئية "تأّمل" في الدروس اخلمسة 
التالية، ولذلك إذا لم يتمكن التالميذ من االنتهاء من البطاقات الثالث اليوم، فسيتوفر لهم الوقت لذلك خالل دروس الرياضيات القادمة. وفي 

ل"، اطلب من التالميذ االحتصاظ بالبطاقات )أو اجمع البطاقات واحتصظ بها لهم حتى درس الرياضيات التالي(. نهاية جزئية "تأمَّ

تأّمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: وزع حجري نرد على كل مجموعة من تلميذين وأعِط كل تلميذ قلم رصاص ملوًنا أو قلم تلوين. يجب أن يكون قلما اإلرشادات

كل زميلني بلون مختلف. اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صصحة الدرس 114: "اربط"، وقراءة اإلرشادات في صمت.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "اربط" وقراءة اإلرشادات.

يقول املعلم ما يلي: ستلعبون اليوم مع زمالئكم املجاورين لعبة ملراجعة حقائق ضرب العدد 7.

يقوم املعلم مبا يلي: منذجة كيصية لعب اللعبة. شرح أنه ميكنهم اختيار تلوين أي مربع به حاصل الضرب املطلوب، وأن بإمكانهم منع دور 
زمالئهم بتلوين مربع منع )إن أمكن( عندما يأتي دورهم.

يقول املعلم ما يلي: ستختارون اليوم كتاب أحد الزمالء لتلوين املربعات. وإذا أتيح لكم الوقت فيما بعد، فيمكنكم لعب لعبة أخرى 
باستخدام كتاب الزميل اآلخر.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة مراجعة حقائق الضرب مع زميل.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في مراجعة حقائق ضرب العدد 7.

203الصف الثالث االبتدائي

اإلرشادات: دحرج حجري نرد. اجمع العددين الظاهرين مًعا واضرب املجموع في 7. ثم لّون حاصل الضرب املماثل في لوحة اللعب. هدف 
هذه اللعبة تلوين أربعة مربعات متصلة. ميكن أن يكون اجتاه املربعات املتصلة عرضًيا أو إلى أعلى أو إلى أسفل أو قطرًيا.

الدرس 114: اربط

14 63 70 42 49 63

42 35 21 70 28 77

28 77 63 49 56 21

70 42 14 42 84 63

84 35 56 28 28 35

21 63 70 49 77 84

77 35 56 14 42 35

14 49 42 56 63 77

84 56 21 84 21 14

14 28 70 49 63 56

املواد

في هذا الدرس، يلعب التالميذ لعبة ملراجعة حقائق ضرب العدد 7. ثم يراجعون القيمة املكانية ويحلون 
مسائل صعبة مع زمالئهم. إذا كان التالميذ يواجهون صعوبة في حل املسائل، فمن املمكن إجراء هذه 

املراجعة في مجموعات صغيرة أو مع الصصل بأكمله. وأخيًرا، يواصل التالميذ العمل على إعداد بطاقات 
اللعب للمشروع النهائي.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حّل مسائل عن القيمة املكانية.  
إنشاء أسئلة أو مسائل ملراجعة منهج   

الرياضيات للصف الثالث االبتدائي.

أحضر أحجار نرد )اثنان لكل تلميذين(.  
أحضر ثالث بطاقات مالحظات لكل تلميذ أو   

اصنعها بنصسك.
قبل الدرس، ارسم ما يلي على السبورة:  

مراجعة مصردات القيمة املكانية عند احلاجة.
أحجار نرد )اثنان لكل تلميذين(.  
بطاقات مالحظات )ثالث بطاقات   

لكل تلميذ(
أقالم رصاص ألوان أو أقالم تلوين  
كتاب الرياضيات للتلميذ.  

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املصردات األساسية

نظرة عامة الدرس 114

عشرات اآلالف آالف مئات عشرات آحاد 
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1. يقول املعلم ما يلي: هدفنا اليوم هو استخدام ما نعرفه عن القيمة املكانية حلل مسائل القيم املكانية. لنراجع بعض املفردات 
مًعا في البداية.

يقوم املعلم مبا يلي: اكتب املصردات التالية على السبورة. وكلّف كل فريق من الزمالء )أو كل جزء من الصصل( بتعريف مصردة واحدة. وبعد 
مضي بضع دقائق من تعريف املصردات في اجملموعات الصغيرة، اختر بعض الصرق لذكر تعريف واحد لكل مصردة بحيث يسمعه الصصل 

بأكمله.

الصيغة الرمزية )عدد مكتوب باألرقام فقط(.  
الصيغة املمتدة )عدد مكتوب بصيغة جُتمع فيها قيم كل األرقام مًعا(.  
الصيغة الكالمية )عدد مكتوب باحلروف فقط(.  
رقم )عدد من 0 إلى 9(.  
القيمة املكانية )قيمة الرقم استناًدا إلى مكانه في العدد(. على سبيل املثال، عند كتابة الرقم 3 في اخلانة الثانية بدًءا من اليمني،   

فإن قيمته تساوي 30(.

2. يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في مراجعة مفردات القيمة املكانية واألعداد. واآلن، لنراجع مًعا بسرعة بعض 
مفاهيم القيمة املكانية األخرى.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة العدد 34287 على السبورة في مخطط القيمة املكانية.

يقول املعلم ما يلي: رددوا هذا العدد معي.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد العدد مع املعلم بصوٍت مرتصع.

يقوم املعلم مبا يلي: يطلب من التالميذ حتديد خانات وقيم أرقام مختلصة في العدد )ال تسير وفق ترتيب األرقام(. على سبيل املثال:

ما اخلانة التي يقع فيها الرقم 2؟  
ما قيمة الرقم 2؟  

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد خانة وقيمة كل رقم في العدد.

يقول املعلم ما يلي: لنَر كيف يبدو هذا العدد بالصيغة الكالمية )باحلروف(.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة العدد بالصيغة الكالمية على السبورة: أربعة وثالثون ألًصا، ومئتان وسبعة وثمانون.

يقول املعلم ما يلي: لننظر اآلن إلى طريقة أخرى لكتابة هذا العدد - بالصيغة املمتدة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة العدد باألسصل بالصيغة املمتدة بحيث تنتج الصيغة التالية في النهاية على السبورة:

30000 + 4000 + 200 + 80 + 7

مالحظة للمعلم: إذا تذّكر التالميذ هذه املصاهيم، فعليك املتابعة. وإذا لم يتذكروها، فكرر هذه العملية عدة مرات باستخدام أعداد مختلصة. ثم 
انتقل إلى املراجعة التالية.

3. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة األعداد التالية على السبورة:

98124 89241 98421 89124

يقول املعلم ما يلي: التفتوا إلى زمالئكم املجاورين وناقشوا كيفية ترتيب هذه األعداد من األكبر إلى األصغر. وعندما تتفقون مع 
زمالئكم، ارفعوا اإلبهام إلى أعلى.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة زمالئهم عن كيصية ترتيب األعداد من األكبر إلى األصغر. رفع اإلبهام إلى أعلى لإلشارة إلى 
االنتهاء.

يقوم املعلم مبا يلي: اختر اثنني من التالميذ ليشرحا أفكارهما ويعيدا كتابة األعداد من األكبر إلى األصغر على السبورة. على التالميذ أن 
يدركوا أنه عند الترتيب حسب القيمة، يجب عليهم النظر إلى الرقم الواقع في أقصى اليسار أواًل )العدد الذي له القيمة املكانية الكبرى( ثم 

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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االنتقال إلى العدد الذي يليه.تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

مالحظة للمعلم: كّرر هذه العملية على عدة أعداد أخرى إذا كان التالميذ بحاجة إلى مراجعة إضافية. وانتقل إلى اجلزء التالي، إذا لم 
يكونوا بحاجة إليها.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة ما يلي على السبورة: 26 عشرة.

يقول املعلم ما يلي: ماذا لو أردت كتابة 26 عشرة بالصيغة الرمزية؟ ما العدد الذي يساوي 26 عشرة؟ التفتوا وحتدثوا إلى 
زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم مع زمالئهم.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار العديد من التالميذ لشرح أفكارهم. يجب أن يكونوا قادرين على شرح أن 10 عشرات تكّون 100، إذن 
26 عشرة تساوي 260. منذجة عدة مسائل إضافية مثل هذه املسألة إلى أن يشعر التالميذ باإلتقان. ثم االنتقال إلى مسألة مثل 

املسألة التالية.

25 آحاد + 30 عشرة + 3 مئات

جتمع هذه األنواع من املسائل بني فهم القيمة املكانية والتعبير عن األعداد بالصيغة الرمزية.

4. يقول املعلم ما يلي: لديكم اليوم بعض املسائل الصعبة في كتاب التلميذ التي عليكم حلها مع زمالئكم املجاورين. الرجاء، 
انتقلوا إلى صفحة الدرس 114: التطبيق. وابدأوا في احلل.

يقوم التالميذ مبا يلي: ينتقلون إلى صصحة "التطبيق" ويعملون مع زمالئهم حلل مسائل مراجعة القيمة املكانية.

يقوم املعلم مبا يلي: الحظ التالميذ وهم يعملون للتحقق من فهمهم وقدم املساعدة حسب احلاجة. عندما يتبقى 3 إلى 5 دقائق من جزئية 
"تعلّم"، استخدم إشارة جذب االنتباه وحّل معظم املسائل الصعبة مع التالميذ. كلّف التالميذ بقيادة هذا النقاش وراجع أكبر قدر ممكن. ثم 

اطلب منهم شرح أفكارهم ومشاركة استراتيجياتهم. الصف الثالث االبتدائي 204

اإلرشادات: حل املسائل التالية.

الدرس 114: التطبيق

اكتب مئتني + 32 عشرة + 17 آحاد بالصيغة الرمزية.اكتب 75 عشرة بالصيغة الرمزية.

اكتب 45 عشرة + 20 آحاد + 50 مائة بالصيغة الرمزية.اكتب 14780 باحلروف.

ما أكبر عدد ميكنك تكوينه باألرقام 2 ، 4 ، 1 ، 3؟ما أكبر عدد ميكنك تكوينه باألرقام 5 ، 4 ، 7 ، 0؟

عدٌد فيه الرقم في خانة اآلالف أصغر من الرقم في خانة اآلحاد. فما 
هو العدد؟

أ( 345123
ب( 943107
ج( 745132
د( 29357 

عدٌد فيه الرقم في خانة املئات أكبر 3 مرات من الرقم في خانة 
العشرة آالف. فما هو العدد؟ 

354234 )1
351869 )2
350285 )3
234943 )4

1. يقول املعلم ما يلي: سنواصل اليوم إنشاء البطاقات للعبة مراجعة الرياضيات للصف الثالث االبتدائي. سأعطيكم ثالث 
بطاقات. اكتبوا أسماءكم في الزاوية العلوية اليمنى من كل بطاقة.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع البطاقات على التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة أسمائهم على البطاقات الثالث.

يقول املعلم ما يلي: ستنشئون ثالث بطاقات اليوم: يجب أن حتتوي اثنتان من البطاقات على أسئلة أو مسائل عن القيمة املكانية. 
وينبغي أن حتتوي البطاقة األخيرة على أسئلة أو مسائل عن الطرح. تأكدوا من كتابة اإلجابات على الوجه اخللفي للبطاقات.

يقوم املعلم مبا يلي: يجيب عن أي أسئلة عالقة. وفي نهاية جزئية "تأمل"، يطلب من التالميذ االحتصاظ بالبطاقات. ويذّكر التالميذ بأنهم 
سيواصلون إنشاء البطاقات في الدروس العديدة التالية.

تأّمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اختيار أحد األنشطة التالية للعمل عليه خالل وقت اجلزء اخلاص بـ "الربط".اإلرشادات

لعبة لغز الضرب: يخبر املعلم الصصل بأحد عاملي مسألة الضرب. بعد ذلك، يرمي التلميذ حجر نرٍد أو يختار بطاقة أعداد، ثم   
يضرب العدد الذي قاله املعلم في العدد الظاهر عند رمي حجر النرد أو اختيار بطاقة األعداد. مثال: العامل اخملتار هو 4 والرقم 

.5  x 4 الظاهر على حجر النرد هو 5. يحّل التلميذ املسألة
رمي حجر النرد ورسم املصفوفات: )يجب توفير أوراق للرسم البياني )شبكة(( يرمي التالميذ حجر نرد واحًدا مرتني أو يسحبون   

بطاقتي أعداد. ثم يرسم التالميذ مصصوفًة تتوافق مع حقيقة الضرب، ويحلّون املسألة، ويكتبون حاصل الضرب.
مشاركة عناصر العّد: يكتب املعلم ثالث مسائل قسمة على السبورة. ويستخدم التالميذ عناصر العّد حلل املسألة، ثم يكتبون   

املسألة ويرسمون رسًما لتوضيح ناجت القسمة.
لغز املسائل الكالمية: يكتب املعلم مسألتني أو ثالًثا من املسائل الكالمية على السبورة ويعمل التالميذ مًعا حللّها. املسائل ميكن   

أن تكون كلها مسائل ضرب أو قسمة أو مزيًجا بينهما.
لعبة "معركة األعداد": يأخذ كل تلميذ مجموعة من بطاقات األعداد من 0 إلى 12. وضعت كلتا مجموعتي البطاقات مقلوبة إلى   

أسصل بني الزميلني. يجب على كل تلميذ أن يقلب أول بطاقتني في أعلى مجموعة البطاقات، وضرب العددين الظاهرين إليجاد 
حاصل الضرب. من يكون لديه حاصل الضرب األكبر يأخذ جميع البطاقات األربع. ويستمر كل تلميذين في اللعب حتى تنصد 

البطاقات من أحدهما. ثم يعيدون خلط البطاقات ويكررون اللعب حتى ينتهي الوقت.
العّد بالقفز: يلعب التالميذ في مجموعات ثنائية. تأخذ كل مجموعة ثنائية حجر نرد واحًدا أو مجموعة من بطاقات األعداد من 0   

إلى 12. يرمي أحد الزميلني حجر النرد أو يختار بطاقة. والزميل الثاني يقول أول 12 مضاعًصا للعدد الظاهر على حجر النرد / 
البطاقة اخملتارة. وميكن للتالميذ استخدام مخطط 120 عند الضرورة ملساعدتهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التدريب على نشاط احلقائق اخملتار خالل وقت اجلزء اخلاص بـ "اربط"، كل مبصرده أو مع زميل.

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس بلعب لعبة عن الطالقة. وفي 
جزئية "تعلّم"، يعمل التالميذ على حل مسائل الوقت 

املنقضي. وُيعّد الوقت املنقضي صعًبا على التالميذ، لذلك 
فقد يحتاجون إلى دعم إضافي في هذا النشاط. وإن 

أمكن، استخدم ساعة حقيقية لتوضيح الوقت املنقضي 
في كل مسألة. في جزئية "اربط"، يواصل التالميذ إنشاء 

بطاقات اللعب ملراجعة ما تعلموه عن الرياضيات في 
الصف الثالث.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
حل مسائل على الوقت املنقضي.  
إنشاء أسئلة أو مسائل ملراجعة منهج   

الرياضيات للصف الثالث االبتدائي.

في هذا الدرس، يختار املعلم لعبة مراجعة جلزئية   
"اربط". أحضر أي مواد حتتاج إليها بناًء على 

اللعبة اخملتارة.
أحضر ثالث بطاقات مالحظات لكل تلميذ أو   

اصنعها بنصسك.
أحضر ساعة حقيقية ذات عقارب متحركة أو   

أنشئها. وفي حال عدم توّفر أي ساعة، فاستخدم 
منوذج وجه الساعة ذات العقارب املوجود في 
النماذج الكبيرة املتضمنة في نهاية دليل املعلم.

منقٍض  

مواد لعبة جزئية "اربط"  
ساعة تعليمية ذات عقارب  
اخملطط الرئيس: "التصكير مثل عاِلم   

الرياضيات"
بطاقات مالحظات )ثالث بطاقات   

لكل تلميذ(
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املصردات األساسية

نظرة عامة الدرس 115
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو حل مسائل عن الوقت املنقضي. فّكروا ملدة دقيقة فيما قد يعنيه ذلك ثم ارفعوا 
اإلبهام إلى أعلى ملشاركة األفكار.

يقوم التالميذ مبا يلي: التصكير قلياًل في هدوء. ورفع اإلبهام إلى أعلى للتطّوع باإلجابة. ثم يشارك التالميذ الذين وقع عليهم 
االختيار فهمهم للوقت املنقضي.

يقوم املعلم مبا يلي: توضيح أن كلمة انقضاء الوقت تعني مرور الوقت، ومن ثم سيعمل التالميذ على حل مسائل تتعلق مبرور الوقت.

يقول املعلم ما يلي: ميّر الوقت دون توّقف. نستيقظ في الصباح ونتناول اإلفطار ثم نأتي إلى املدرسة ونعمل بجد وهكذا. تستغرق 
جميع هذه األنشطة وقًتا، وسنعمل اليوم على حل بعض املسائل الكالمية بالنظر إلى هذه املواقف. سنفّكر مثل علماء الرياضيات 

أثناء فهمنا للمسائل وسنتحّرى الدقة وسنضع أسباًبا منطقية باستخدام األعداد )ارجع إلى املخطط الرئيس: "التفكير مثل عاِلم 
الرياضيات"(. 

2. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صصحة الدرس 115: "التطبيق"، وحل املسألة األولى في قسم 
التدريب اجلماعي. وعند االنتهاء، يجب عليهم مشاركة حلولهم واستراتيجياتهم مع زمالئهم املجاورين .

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "التطبيق" وحّل مسألة التدريب اجلماعي األولى. مشاركة حلولهم مع زمالئهم 
املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مضي 3 دقائق تقريًبا، اختر تلميذين أو ثالثة لتوضيح أفكارهم مع اجملموعة. ميكن أن يقول التالميذ ما يلي:

أعرف أنه انقضت ساعتان من الساعة 10:00 إلى الساعة 12:00، ثم انقضت 3 ساعات إضافية حتى الساعة 3:00، ثم انقضت   
30 دقيقة حتى الساعة 3:30، لذا فإن الوقت املنقضي هو 5 ساعات و30 دقيقة.

عددُت بدًءا من 10:00. 11:00، 12:00، 1:00، 2:00، 3:00، ومن ثّم عرفت أن الوقت املنقضي هو 5 ساعات، ثم أضصت الدقائق الـ 30   
األخيرة.

وِضح أي التباس في الصهم، وعند الضرورة، استخدم ساعة حقيقية أو ارسم ساعة ذات عقارب على السبورة، ووضح عليها الوقت األول 
والوقت الثاني لنمذجة املقدار املنقضي من الوقت.

3. يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى املسألة الثانية في قسم التدريب اجلماعي. في هذه املسألة، يقوم زياد بعدة أنشطة قبل أن 
يغادر إلى املدرسة، ولكنه يريد أيًضا مشاهدة الرسوم املتحركة. فهل لديه ما يكفي من الوقت؟ اقرأوا املسألة بصمت ثم حتدثوا إلى 

زمالئكم املجاورين عن الكيفية التي ميكنكم من خاللها حل مسألة انقضاء الوقت هذه. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة استراتيجيتهم حلل املسألة مع زمالئهم. رفع اإلبهام إلى أعلى عندما يكونون مستعدين 
للمشاركة.  يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم مع الصصل.

يقوم املعلم مبا يلي: على التالميذ أن يستنتجوا أن الوقت لن يتوفر لزياد ملشاهدة مسلسل الرسوم املتحركة قبل املدرسة. وضح وراجع 
عند الضرورة أنه يوجد 60 دقيقة في الساعة، و24 ساعة في اليوم، و30 دقيقة في نصف الساعة، وهكذا. لقد تناولنا كل هذه اجلوانب من 

قبل، ولكن قد يحتاج التالميذ إلى املراجعة لكي ينجحوا في حل املسائل الكالمية. مثال ممكن عن النمذجة باستخدام النموذج الشريطي.

20 + 5 + 10 + 30 = 65 دقيقة

4. يقول املعلم ما يلي: ستعملون خالل ما تبقى في درس اليوم على حل مسائل عن الوقت املتبقي. تطلب منكم بعض املسائل 
معرفة الوقت املنقضي بني وقتني محددين أو بني ساعتني ذواتي عقارب، وبعض هذه املسائل مسائل كالمية. قد يكون حساب الوقت 

املنقضي صعًبا، لذلك عليكم التعاون مع زمالئكم املجاورين. وإذا انتهيتم أنتم وزمالؤكم من حل هذه املسائل سريًعا، فبإمكانكم 
محاولة حل مسائل "التحدي".
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اإلرشادات: اقرأوا املسألة األولى وحّلوها. ثم اشرحوا طريقة حلكم. 

1( ذهب أمير إلى املتحف مع عائلته. وصلوا الساعة 10:00 صباًحا، ثم غادروا املتحف وعادوا إلى املنزل الساعة 3:30 مساًء. فما املدة التي قضوها 
في املتحف؟

الدرس 115: التطبيق

تدريب فردي

اإلرشادات: استخدم ما تعرفه عن الوقت حلل املسائل التالية.

2( استيقظ زياد الساعة 7:00 صباًحا. وكان عليه أن يغادر إلى املدرسة الساعة 8:00 صباًحا. يستغرق 20 دقيقة لتناول اإلفطار، و5 دقائق لتنظيف 
أسنانه وتصفيف شعره، و10 دقائق لتحضير حقيبته. فإذا أراد مشاهدة مسلسل رسوم متحركة مّدته 30 دقيقة، فهل سيتوفر له الوقت الكافي قبل أن 

يغادر إلى املدرسة؟ اشرح طريقة حلك.

أ( 6:30 صباًحا   7:00 صباًحا.1( كم مّر من الوقت؟

ب( 4:30 مساًء  9:00 مساًء.

جـ( 11:15 صباًحا  5:30 مساًء.

مشاهدة الرسوم املتحركةحتضير احلقيبةتنظيف األسنان وتصصيف الشعراإلفطار

30 دقيقة10 دقائق5 دقائق20 دقيقة

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: قضاء بقية وقت جزئية "تعلّم" في التعاون مع زمالئهم حلل مسائل الوقت املنقضي في كتاب التلميذ. 
ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا احملاولة في مسائل "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: جتول في الصصل والحظ التالميذ أثناء عملهم. تصقد التالميذ الذين رمبا يواجهون صعوبات. ضع في احلسبان اختيار 
بعض التالميذ للعمل معك في مجموعة صغيرة عند احلاجة. واطلب من التالميذ شرح أفكارهم أثناء تصقدك لهم. عند انتهاء جزئية "تعلّم"، 

استخدم إشارة جذب االنتباه.

يقول املعلم ما يلي: رأيت أنكم بذلتم مجهوًدا كبيًرا اليوم أثناء تفكيركم في الوقت وفي حل املسائل. أبقوا كتب التلميذ أمامكم 
للجزء اخلاص بـ "تأّمل". ميكنكم استخدامه ملساعدتكم على إنشاء بطاقات لعبكم.

1. يقوم املعلم مبا يلي: وّزع بطاقات املالحظات على التالميذ، وذكرهم بكتابة أسمائهم عليها. وذّكرهم بأنهم سينشئون بطاقات حتتوي 
على أسئلة أو مسائل ملراجعة املهارات واملصاهيم التي تعلموها في الصف الثالث االبتدائي. على التالميذ إنشاء بطاقة واحدة عن الوقت 

املنقضي وبطاقتني عن الضرب. على التالميذ كتابة اإلجابات على الوجه اخللصي للبطاقات.

يتجول املعلم أثناء عمل التالميذ كي يقدم املساعدة عند احلاجة.

يقوم التالميذ مبا يلي: قضاء وقت جزئية "تأّمل" في العمل على إعداد بطاقات اللعب.

يقوم املعلم مبا يلي: في نهاية درس الرياضيات، يطلب من التالميذ االحتصاظ ببطاقات اللعب.

تأّمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صصحة الدرس 116: "اربط"، وقراءة اإلرشادات في صمت. اإلرشادات

اطلب من التالميذ مشاركة ما يتذكرونه عن الضرب في مضاعصات العدد 10.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "اربط" وقراءة اإلرشادات. يشارك التالميذ الذين يختارهم املعلم ما يعرفونه عن 
الضرب في مضاعصات العدد 10.

يقوم املعلم مبا يلي: عند الضرورة، يراجع النمط بإكمال األمثلة الثالثة األولى مع الصصل )أو مع مجموعة صغيرة من التالميذ(.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبصردهم في كتاب التلميذ حلل أكبر عدد ممكن من مسائل مراجعة حقائق الضرب.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد 5 دقائق تقريًبا، يطلب من التالميذ التوقف واإلجابة عن األسئلة في أسصل الصصحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يجيبون كتابًة عن األسئلة في أسصل الصصحة. الصف الثالث االبتدائي 210

اإلرشادات: استخدم ما تعرفه عن الضرب في مضاعفات العدد 10 حلل املسائل التالية.

الدرس 116: اربط

10X4=20X5=3X70=40X2=

50X5=60X4=70X5=80X4=

90X5=20X8=30X9=60X8=

70X2=5X50=40X4=3X60=

50X5=60X9=50X8=70X4=

7X20=80X6=10X20=8X20=

اإلرشادات: أجب عن السؤال التالي، واشرح طريقة حلك.

كيف تساعدك معرفة حقائق مضاعفات العدد 10 على حل هذه األنواع من املسائل؟ وما األمناط التي تالحظها؟

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس مبراجعة الضرب في مضاعصات 
العدد 10 ومناقشة األمناط التي يالحظونها عند الضرب 

في مضاعصات العدد 10. وفي جزئية "تعلّم"، يعمل التالميذ 
في مجموعات صغيرة لقياس أطوال أشياء إلى أقرب 

نصف سنتيمتر، ويرسمون متثياًل بيانًيا بالنقاط لعرض 
البيانات. وينشئون متثياًل بيانًيا بالنقاط من مجموعات 

البيانات املعطاة ويطرحون أسئلة عن البيانات ويجيبون 
عنها باستخدام التمثيل البياني بالنقاط. وفي جزئية 

"تأّمل"، يواصل التالميذ إنشاء بطاقات لعب، ويضيصون 
أسئلة عن التمثيل البياني بالنقاط والقسمة.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
قياس األشياء وتقريبها ألقرب نصف سنتيمتر.  
استخدام بيانات القياس إلنشاء متثيل بياني   

بالنقاط.
حتليل التمثيالت البيانية بالنقاط لإلجابة عن   

األسئلة اخلاصة بالبيانات.
إنشاء أسئلة أو مسائل ملراجعة منهج   

الرياضيات للصف الثالث االبتدائي.

قبل الدرس، قّسم الصف إلى مجموعات تتكون كل منها من أربعة أو خمسة تالميذ واكتب أسماء اجملموعات على   
السبورة. فّكر في التالميذ الذين يعملون جيًدا مًعا وفي كيصية دعم التالميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من املساعدة.

وحّضر أكياًسا من 12 عوًدا أو عصا أو خيًطا )كيس صغير لكل مجموعة صغيرة من التالميذ( لنشاط القياس. انظر   
جتهيزات املعلم للصصل للدرس 116 للحصول على تعليمات مصصلة.

مالحظة: يشير هذا الدرس إلى العيدان، ولكن ميكنك استبدالها بأي عناصر أخرى متاحة للقياس.  
أحضر ثالث بطاقات مالحظات لكل تلميذ أو اصنعها بنصسك.  
أحضر مساطر سنتيمترية )مسطرة واحدة لكل تلميذ(.  

سنتيمتر )سم(  
البيانات  
املصتاح  
متثيل بياني بالنقاط  

مساطر سنتيمترية )مسطرة واحدة   
لكل تلميذ(

أكياس من 12 عوًدا أو عصا أو   
خيًطا )كيس صغير لكل مجموعة 

صغيرة من التالميذ(.
اخملطط الرئيس: "التصكير مثل عاِلم   

الرياضيات"
بطاقات مالحظات )ثالث بطاقات   

لكل تلميذ(
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املصردات األساسية

نظرة عامة الدرس 116
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1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو مراجعة التمثيل البياني بالنقاط والقياس. وسنقارن أيًضا قياسات باستخدام 
املعلومات من التمثيل البياني بالنقاط. من ميكنه أن يذّكرنا بالتمثيل البياني بالنقاط وبالفرق بينه وبني التمثيل البياني 

باألعمدة أو التمثيل البياني بالصور؟ ارفعوا أيديكم ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التالميذ الذين وقع عليهم االختيار أفكارهم مع الصصل.

يقوم املعلم مبا يلي: تأكد من أن التالميذ يصهمون اجلوانب الرئيسية التالية:

التمثيالت الثالثة لطرق عرض البيانات أو املعلومات.  
التمثيالت البيانية باألعمدة تستخدم أعمدة لعرض البيانات.  
التمثيالت البيانية بالصور متثل البيانات باستخدام صور.  
  .X التمثيل البياني بالنقاط طريقة سريعة لتوضيح تكرار البيانات )عدد تكرار نقاط البيانات( على خط األعداد باستخدام عالمات

2. يقول املعلم ما يلي: سنجمع اليوم بعض بيانات القياس وسنستخدم التمثيل البياني بالنقاط لكتابة تلك البيانات. الرجاء، 
انتقلوا إلى صفحة الدرس 116: "التطبيق" واقرأوا اإلرشادات بأنفسكم.

يقوم املعلم مبا يلي: أثناء عثور التالميذ على الصصحة املطلوبة، وّزع عليهم مساطر سنتيمترية )أو اطلب من التالميذ إخراجها(.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقول املعلم ما يلي: استخدموا مساطركم لقياس طول اخلطني في قسم التدريب اجلماعي. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما 
تنتهون من القياس وكتابة إجاباتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: قياس كل خط وكتابة اإلجابات. رفع اإلبهام إلى أعلى عندما ينتهون.

1 5  سم. ميكن أن يقّرب بعُض 
2 يقوم املعلم مبا يلي: اختيار عدة تالميذ ملشاركة قياساتهم. طول اخلط األول 8 سم. طول اخلط الثاني 

التالميذ إلى 6 سم أو إلى 5 سم.

يقول املعلم ما يلي: اخلط الثاني ليس له قياس بالسنتيمتر بالضبط. يقع طول هذا اخلط متاًما بني العددين 5 و6. ضعوا 
مساطركم على اخلط الثاني لقياس طوله مجدًدا.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع مساطرهم على اخلط الثاني لقياس طوله.

يقول املعلم ما يلي: ما العددان اللذان ينتهي بينهما هذا اخلط.

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: إنه يقع في منتصف املسافة بني 5 سنتيمترات و6 سنتيمترات. فهو ال يساوي 6 سنتيمترات بالضبط، 
ولذلك فإننا نعرف أن طوله 5 سنتيمترات على األقل، باإلضافة إلى نصف سنتيمتر. نكتب ذلك القياس باستخدام الكسور. طول 

1 5  سنتيمترات. ستقيسون أشياء أخرى اليوم. وقد ال يساوي قياس بعضها قيًما صحيحة بالسنتيمتر. نحتاج إلى أن 
2 اخلط 

نكون علماء رياضيات دقيقني وأن نستخدم أداتنا، أي املسطرة، بطريقة صحيحة )ارجع إلى املخطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم 
الرياضيات"(. إذا كان قياس الشيء الذي تقيسه يقع في املنتصف بني عددين، فعليك استخدام كسر لتسجيل قياس دقيق. هل 

لديكم أسئلة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احلاجة.
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تدريب جماعي

اإلرشادات: قم بقياس طول كل خط بالسنتيمتر وسجله.

الدرس 116: التطبيق

سم

سم

تدريب املجموعات الصغيرة

اإلرشادات: أكمل أنشطة القياس التالية.

1( تعاون مع مجموعتك لترتيب العناصر من األقصر إلى األطول. ثم قم بقياس طول كل عنصر، وسّجل القياسات في اجلدول من األقصر إلى 
األطول. تذّكر أن تكتب وحدات القياس في إجاباتك. 

قياساتنا )من األقصر إلى األطول(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات

يقوم املعلم مبا يلي: بعد 3 دقائق تقريًبا، يطلب من التالميذ التطوع ملشاركة إجاباتهم املكتوبة جلزئية "تأّمل".

يقول املعلم ما يلي: يبحث علماء الرياضيات عن األمناط في عملهم. وهذا يساعدهم على فهم الرياضيات أثناء تعّلمهم 
واستكشافهم. حيث إن استخدام األمناط التي يالحظونها ميكن أن يسّهل عليهم العمل بسرعة أكبر.
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تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

3. يقوم املعلم مبا يلي: ساعد التالميذ على تصحيح حاالت سوء الصهم، وأكد األفكار الصحيحة. ثم ساعد على تقسيم التالميذ إلى 
مجموعات. وعلى التالميذ أن يأخذوا كتبهم ومساطرهم وأقالمهم الرصاص معهم. راجع إرشادات النشاط األول في "التدريب في مجموعات 

صغيرة" )قياس العيدان وإنشاء متثيل بياني بالنقاط(.  ووّزع أكياس عيدان على التالميذ واطلب منهم البدء في العمل مًعا إلكمال النشاط.

يقول املعلم ما يلي: تذكروا أن تساعدوا بعضكم وأن تتعاونوا مًعا. وعلى الرغم من أنكم تعملون مًعا، فعلى كل منكم كتابة األطوال 
مبفرده وإنشاء متثيل بياني بالنقاط في كتابه. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكمل مجموعتكم نشاط قياس العيدان والتمثيل 

البياني بالنقاط.

يقوم التالميذ مبا يلي: ينتقلون للعمل في مجموعات صغيرة مع أخذ األدوات الضرورية. ويتعاونون مع أعضاء مجموعاتهم 
لقياس أطوال العيدان وكتابة القياسات بالترتيب من األقصر إلى األطول. ويستخدمون البيانات إلنشاء متثيل بياني بالنقاط. 

ويرفعون اإلبهام إلى أعلى عند االنتهاء.

يقوم املعلم مبا يلي: أثناء عمل التالميذ، ارسم متثياًل بيانًيا بالنقاط من نشاط التدريب في مجموعات صغيرة على السبورة. ثم جتول 
والحظ التالميذ وهم يعملون على القياس، ويكتبون قياساتهم، ويرسمون التمثيل البياني بالنقاط. وعندما تنتهي معظم اجملموعات من العمل، 

استدِع انتباههم مجدًدا باستخدام إشارة جذب االنتباه.

4. يقول املعلم ما يلي: لنلِق نظرة على البيانات التي جمعتموها.

يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ قراءة القياسات )يجب أن يكونوا قادرين على فعل ذلك مع الصصل(. اكتب القياسات على السبورة 
بالترتيب من األقصر إلى األطول. واختر بعض التالميذ الستخدام البيانات في رسم متثيل بياني بالنقاط على السبورة )تلميذ واحد لكل 
عالمة X(. اطلب من التالميذ شرح أفكاركم والكيصية التي عرفوا من خاللها مكان وضع كل عالمة X. وشجعهم على التحقق من عملهم 

باستخدام التمثيل البياني بالنقاط املرسوم على السبورة وإجراء تصحيحات عند اللزوم. وضح أي مصاهيم غير صحيحة وأكد األفكار 
الصحيحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: املساعدة على رسم متثيل بياني بالنقاط على السبورة، مع شرح أفكارهم وخطوات عملية رسم التمثيل 
البياني.

5. يقوم املعلم مبا يلي: عند االنتهاء، اطلب من التالميذ العمل في مجموعات إلكمال بقية أنشطة التدريب في مجموعات صغيرة.  ميكن 
للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا العمل مًعا على حل مسألة "التحدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: يتعاونون إلكمال أنشطة التدريب في مجموعات صغيرة. ميكن للتالميذ الذين انتهوا مبكًرا التعاون حلل 
مسألة "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: عندما تتبقى 5 دقائق من جزئية "تعلّم"، استدِع انتباه جميع التالميذ مجدًدا واطلب منهم العودة إلى مقاعدهم.

6. يقول املعلم ما يلي: لقد بذلتم جميًعا مجهوًدا كبيًرا في إنشاء التمثيل البياني بالنقاط لتوضيح بيانات قياسكم. قبل جزئية 
"تأّمل"، لننظر إلى التمثيل البياني بالنقاط للعيدان املرسوم على السبورة. ما األسئلة التي ميكنني طرحها والتي ميكن اإلجابة 

عنها باستخدام هذا التمثيل البياني بالنقاط؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أفكار.

يقوم التالميذ مبا يلي: التصكير في سؤال ميكن اإلجابة عنه باستخدام التمثيل البياني بالنقاط على السبورة. ويطرحون 
أسئلتهم.

مالحظة للمعلم: هذا التدريب طريقة ممتعة ملعرفة ما إذا كان التالميذ قادرين على تصسير البيانات املمثلة على التمثيل البياني بالنقاط. ميكن 
أن يطرح بعض التالميذ أسئلة حول مالحظات بسيطة تتعلق بعدد مرات ظهور بيانات محددة على التمثيل البياني بالنقاط. وقد يطرح تالميذ 

آخرون أسئلة أكثر تعقيًدا تتطلب مقارنة البيانات أو جمعها أو طرحها.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. يعطينا التمثيل البياني بالنقاط، شأنه شأن جميع املخططات األخرى، معلومات عن البيانات، كما 
ميكننا اإلجابة عن أسئلة عن البيانات باستخدام املعلومات التي نراها.
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1. يقوم املعلم مبا يلي: وّزع بطاقات املالحظات على التالميذ. وذّكرهم بكتابة أسمائهم على البطاقات. وذّكرهم بأنهم سينشئون بطاقات 
حتتوي على أسئلة أو مسائل ملراجعة املهارات واملصاهيم التي تعلموها في الصف الثالث االبتدائي. على التالميذ إنشاء بطاقة واحدة عن 

التمثيل البياني بالنقاط وبطاقتني عن الضرب. على التالميذ كتابة اإلجابات على الوجه اخللصي للبطاقات.

يتجول املعلم أثناء عمل التالميذ كي يقدم املساعدة عند احلاجة.

يقوم التالميذ مبا يلي: قضاء وقت جزئية "تأّمل" في العمل على إعداد بطاقات اللعب.

يقوم املعلم مبا يلي: في نهاية درس الرياضيات، يطلب من التالميذ االحتصاظ ببطاقات اللعب.

تأّمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صصحة الدرس 117: "اربط" وقراءة اإلرشادات. تأكد من فهم اإلرشادات

التالميذ لإلرشادات، واطلب منهم البدء في العمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "اربط" ويعملون مبصردهم إلكمال مسائل مراجعة حقائق القسمة ملضاعصات العدد 
3 ومضاعصات العدد 4.

يقوم املعلم مبا يلي: في نهاية جزئية "اربط"، استخدم إشارة جذب االنتباه وراجع اإلجابات مع التالميذ. واطلب من بعض التالميذ 
توضيح إجاباتهم عن السؤال في أسصل الصصحة. الصف الثالث االبتدائي 214

اإلرشادات: حل املسائل التالية. ثم أجب على السؤال في أسفل الصفحة.

الدرس 117: اربط

= 3 ÷ 18= 3 ÷ 27= 1 ÷ 3= 3 ÷ 12

= 3 ÷ 24= 3 ÷ 3= 4 ÷ 36= 4 ÷ 28

= 4 ÷ 12= 4 ÷ 24= 4 ÷ 36= 3 ÷ 21

= 4 ÷ 20= 4 ÷ 32= 3 ÷ 30= 4 ÷ 40

 = 3 ÷ 18 = 4 ÷ 8 = 4 ÷ 4 = 3 ÷ 12

 = 3 ÷ 9 = 4 ÷ 40 = 3 ÷ 30 = 4 ÷ 20

 = 4 ÷ 8 = 3 ÷ 6 = 4 ÷ 44 = 4 ÷ 48

كيف تساعدك معرفة حقائق مضاعفات العدد 3 على فهم حقائق مضاعفات العدد 4؟ 

املواد

يراجع التالميذ في هذا الدرس حقائق قسمة مضاعصات 
العدد 3 ومضاعصات العدد 4. وفي جزئية "تعلّم"، 

يدحرجون حجر نرد جلمع البيانات. ويستخدمون تلك 
البيانات إلنشاء متثيل بياني بالنقاط ومتثيل بياني 

باألعمدة. وأخيًرا، يحللون التمثيالت البيانية لإلجابة 
عن أسئلة عن البيانات ويشاركون في مناقشة عن 

أفضل طريقة لعرض البيانات التي جمعوها. وفي جزئية 
"تأّمل"، يواصلون إنشاء بطاقات لعب للعبة مراجعة مادة 

الرياضيات للصف الثالث االبتدائي التي سيصممونها 
في الدرس 118.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
جمع البيانات وكتابتها في جدول.  
استخدام البيانات اجملمعة إلنشاء متثيل بياني   

بالنقاط.
استخدام البيانات اجملمعة إلنشاء متثيل بياني   

باألعمدة.
حتليل التمثيالت البيانية لإلجابة عن األسئلة   

اخلاصة بالبيانات.
مقارنة كصاءة التمثيل البياني بالنقاط والتمثيل   

البياني باألعمدة في عرض البيانات.
إنشاء أسئلة أو مسائل ملراجعة منهج   

الرياضيات للصف الثالث االبتدائي.

أحضر أحجار نرد سداسية اجلوانب )نرد واحد   
لكل تلميذين(.

اجمع بطاقات املالحظات )ثالث بطاقات لكل   
تلميذ(.

احملور  
التمثيل البياني باألعمدة  
البيانات الصئوية  
التكرار  
متثيل بياني بالنقاط  
املقياس  

أحجار نرد سداسية اجلوانب )نرد   
واحد لكل تلميذين(.

بطاقات مالحظات )ثالث بطاقات   
لكل تلميذ(

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املصردات األساسية

نظرة عامة الدرس 117

1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو جمع بعض البيانات ثم متثيلها بأكثر من طريقة. من ميكنه أن يذكرنا بسرعة 
باألنواع الثالثة متثيالت بيانية التي درسناها هذا العام في الصف الثالث االبتدائي؟ ارفعوا أيديكم للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرفعون أيديهم للتطّوع بإعطاء إجابات. )على التالميذ اإلشارة إلى التمثيل البياني بالنقاط والتمثيل 
البياني باألعمدة والتمثيل البياني بالصور(.

يقول املعلم ما يلي: يظهر التمثيل البياني باألعمدة والتمثيل البياني بالصور البيانات املوجودة في فئات، مثل عدد التالميذ 
الذين يحبون الفراولة مقابل الذين يحبون التوت البري، أو عدد التالميذ الذين يذهبون إلى املدرسة سيًرا على األقدام مقابل 

الذين يركبون دراجة. ويوضح التمثيل البياني بالنقاط تكرار مجموعة من البيانات، أو يبنّي عدد مرات ظهور جزء من البيانات، 
كعدد تالميذ الفصل الذين لديهم شقيق واحد أو 3 أشقاء، أو عدد العيدان التي يبلغ قياسها 6 سنتيمترات بالضبط في أكياسنا. 

سنجمع اليوم بعض البيانات التي ميكننا متثيلها باستخدام التمثيل البياني بالنقاط والتمثيل البياني باألعمدة. الرجاء، 
انتقلوا إلى صفحة الدرس 117: "التطبيق" في كتاب التلميذ.
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اإلرشادات: اتبع اإلرشادات التالية جلمع البيانات وارسم متثياًل بيانًيا بالنقط ومتثياًل بيانًيا باألعمدة لعرض بياناتك. 

1( استخدم عالمات اإلحصاء )العالمات التكرارية( لتسجيل األعداد الظاهرة عند دحرجة املعلم حلجر النرد 5 مرات في اجلدول 
التالي. 

2( تعاون مع زميلك لدحرجة حجر النرد 45 مرة إضافية. ثم استخدم عالمات اإلحصاء )العالمات التكرارية( لتسجيل األعداد 
الظاهرة عند كل دحرجة في اجلدول التالي. انتبه إلى ضرورة مالحظة عدد عمليات الدحرجة لتبلغ 50 دحرجة بالضبط. 

الدرس 117: التطبيق

ما العدد الفائز؟

عالمات اإلحصاء )العالمات التكرارية(العدد

1

2

3

4

5

6

3( استخدم البيانات املكتوبة في جدولك إلنشاء متثيل بياني بالنقط. وتأكد من كتابة عنوان للتمثيل البياني وكتابة مفتاح.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "التطبيق".

يقوم املعلم مبا يلي: ارسم اجلدول التالي على السبورة أثناء بحث التالميذ عن الصصحة املطلوبة.

يقول املعلم ما يلي: سنجمع بيانات عن تكرار ظهور عدد محدد، أو عدد مرات ظهوره، عند دحرجة حجر نرد 50 مرة. سأرمي النرد 
الـ 5 مرات األولى وسأكتب البيانات في اجلدول املرسوم على السبورة. وعليكم كتابة البيانات في اجلدول املوجود في كتبكم.

يقوم املعلم مبا يلي: يرمي حجر نرد 5 مرات. وبعد كل دحرجة، يقول العدد ويسجل عالمة إحصاء )العالمة التكرارية( في الصف املطابق 
من اجلدول. ويتأكد من أن التالميذ يسجلون البيانات أيًضا.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام عالمات اإلحصاء )العالمات التكرارية( لتسجيل بيانات املعلم في جدول البيانات.

يقوم املعلم مبا يلي: يذّكر التالميذ بكيصية وضع عالمة اإلحصاء اخلامسة في مجموعة عن طريق رسم خط على عالمات اإلحصاء 
)العالمات التكرارية( األربع األولى كما هو موضح بالرسم. )ال ميثل اجتاه اخلط اخلامس أي أهمية طاملا أنه مرسوم عبر اخلطوط األربعة 

األولى(.

2. يقول املعلم ما يلي: سنتوقف هنا، وستواصلون العمل مع زمالئكم املجاورين وستتبادلون األدوار في رمي حجر النرد. عليكم 
رمي حجر النرد 45 مرة إضافية. تأكدوا من مالحظة عدد مرات رمي حجر النرد وكتابة بياناتكم بدقة في اجلدول. وعلى كل منكم 

استخدام بياناته مع زميله لرسم متثيل بياني بالنقاط في كتاب التلميذ. على الرغم من أنكم تعملون مًعا، تأّكدوا من أن يسجل 
كل واحد منكم البيانات مبفرده ومن أن يرسم متثياًل بيانًيا بالنقاط في كتابه. ومبا أن كل مجموعة من الزمالء ستكون لديها 
 بيانات مختلفة، فلن تبدو التمثيالت البيانية بالنقاط التي أعددناها متماثلة. ارفعوا أيديكم عندما تنتهون من حل املسألتني 

2 و3. هل لديكم أسئلة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احلاجة. العمل مع زمالئهم املجاورين جلمع البيانات وكتابتها ثم 
استخدام البيانات إلنشاء متثيل بياني بالنقاط. رفع األيدي لإلشارة إلى إكمالهم التمثيل البياني بالنقاط.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام إشارة جذب االنتباه بعد 10 إلى 15 دقيقة.

3. يقول املعلم ما يلي: إذا لم تنتهوا بعد، فتوقفوا قلياًل. ميكنكم استكمال عملكم بعد حلظة. نريد أيًضا أن نعرض بياناتنا في 
متثيل بياني باألعمدة. ماذا تتذكرون عن إنشاء التمثيل البياني باألعمدة. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى ملشاركة أفكاركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يصكرون للحظات في كيصية إنشاء متثيل بياني باألعمدة. ويرفعون اإلبهام إلى أعلى للتطوع مبشاركة 
أفكارهم مع الصصل.

مالحظة للمعلم: تأّكد من أن التالميذ يدركون ما يلي:

يجب تسمية احملورين األفقي والرأسي في التمثيل البياني باألعمدة.  
عادًة ما يحتوى احملور الرأسي على أعداد.  

لألعداد مقياس محدد. ميكن أن ميثل كل خط في التمثيل البياني باألعمدة العدد 1 أو 2 أو 5 أو 10 )أو أي عدد آخر(.  
ولنشاط اليوم، يجب أن يساوي مقياس التمثيل البياني باألعمدة 1 أو 2. حيث قد يكون من الصعب حتليل البيانات إذا كان   

التالميذ يستخدمون مقياًسا يساوي 5 أو 10. ميثل احملور األفقي عادًة األجزاء اخملتلصة من البيانات.
واليوم متثل األعمدة في التمثيل البياني إجمالي عدد مرات ظهور عدد معنّي عند رمي حجر النرد.  

يحتاج كل متثيل بياني إلى عنوان.  

4. يقوم املعلم مبا يلي: مبجرد أن تطمئن إلى فهم التالميذ للتمثيل البياني باألعمدة، راجع إرشاداته واألسئلة التي تليه. ثم اطلب من 
التالميذ مواصلة العمل مع زمالئهم إلكمال النشاط.

عالمات اإلحصاء )العالمات التكرارية(العدد 
1
2
3
4
5
6
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1. يقوم املعلم مبا يلي: وّزع بطاقات املالحظات على التالميذ. وذّكرهم بكتابة أسمائهم على البطاقات. وذّكرهم بأنهم سينشئون بطاقات 
حتتوي على أسئلة أو مسائل ملراجعة املهارات واملصاهيم التي تعلموها في الصف الثالث االبتدائي. على التالميذ إنشاء بطاقتني عن جمع 

البيانات وعرضها وبطاقة واحدة عن الكسور. على التالميذ كتابة اإلجابات على الوجه اخللصي للبطاقات.

يتجول املعلم أثناء عمل التالميذ كي يقدم املساعدة عند احلاجة.

يقوم التالميذ مبا يلي: قضاء وقت جزئية "تأّمل" في العمل على إعداد بطاقات اللعب.

يقوم املعلم مبا يلي: في نهاية درس الرياضيات، يطلب من التالميذ االحتصاظ ببطاقات اللعب.

تأّمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أسئلة استيضاحية إذا لزم األمر. ويواصلون العمل على التمثيل البياني بالنقاط والتمثيل البياني 
باألعمدة. وعندما ينتهون من إعداد التمثيالت البيانية، يحللون البيانات ويجيبون عن األسئلة التي في نهاية النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون. تقدمي املساعدة، إذا لزم األمر. وعندما تتبقى 5 دقائق في اجلزء اخلاص بـ 
"تعلّم"، استخدام إشارة جذب االنتباه.

5. يقول املعلم ما يلي: قبل بدء جزئية "تأّمل"، أشعر بالفضول كي أعرف نوع التمثيالت البيانية الذي تعتقدون أنه يعرض 
البيانات بأفضل طريقة. قفوا إذا كنتم تعتقدون أن التمثيل البياني بالنقاط هو أفضل طريقة لتمثيل هذه البيانات. وابقوا 

جالسني إذا كنتم تعتقدون أن التمثيل البياني باألعمدة هو األفضل. سأستخدم عصي األسماء الختيار البعض منكم ليشرحوا 
أفكارهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف أو اجللوس لتوضيح أفكارهم. يشرح التالميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم للصصل.

مالحظة للمعلم: ليس لهذا السؤال إجابة صحيحة أو غير صحيحة. بل إنه يسمح للتالميذ مبشاركة أفكارهم الرياضية وتقدمي تصسير سليم، 
وهو دليل قوي على التعلم.

يقول املعلم ما يلي: لقد بذلتم جهًدا كبيًرا اليوم في جمع البيانات ومتثيلها. وعليكم أن تفتخروا بجهودكم.



222 الصصل ا

اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اختيار أحد أنشطة املراجعة املوجودة في صصحة الدرس 115: "اربط". مراجعة اإلرشادات حسب احلاجة والطلب اإلرشادات

من التالميذ لعب اللعبة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التدريب على نشاط احلقائق اخملتار خالل وقت اجلزء اخلاص بـ "اربط"، كل مبصرده أو مع زميل.

املواد

يبدأ التالميذ هذا الدرس بلعب لعبة ملراجعة املصاهيم 
التي تعلّموها سابًقا. وفي جزئية "تعلّم"، يتبع التالميذ 
مجموعة من اإلرشادات إلنشاء لوحة لعب باستخدام 

أشكال رباعية وأشكال غير رباعية كمساحات للعب. كما 
يحسبون مساحة كل شكل يرسمونه ومحيطه ويكتبونهما، 

ويستخدمون ما يعرفونه عن املساحة واحمليط إلنشاء 
بطاقات لعب ملراجعة منهج الرياضيات للصف الثالث 

االبتدائي.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
رسم أشكال رباعية وأشكال غير رباعية على   

ورق التمثيل البياني )شبكة( إلنشاء لوحة لعب.
إيجاد مساحة ومحيط كل شكل على لوحة   

اللعب.
إنشاء أسئلة أو مسائل ملراجعة منهج   

الرياضيات للصف الثالث االبتدائي.

في هذا الدرس، يختار املعلم لعبة مراجعة جلزئية   
"اربط". أحضر أي مواد حتتاج إليها بناًء على 

اللعبة اخملتارة.
أحضر بطاقات مالحظات أو اصنعها بنصسك )ثالث   

بطاقات لكل تلميذ(.
اطبع شبكة مقاس مربعاتها 1 سم باستخدام   

النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم للشبكة 
قياس 1 سم. ستحتاج إلى ورقة واحدة على األقل 

لكل تلميذ.

مراجعة املصردات السابقة عند احلاجة.

مواد لعبة جزئية "اربط"  
أقالم تلوين أو أقالم رصاص ملونة  
أوراق رسم بياني )شبكة( مقاس   

مربعاتها 1 سم )ورقة واحدة لكل 
تلميذ(.

بطاقات مالحظات )ثالث بطاقات   
لكل تلميذ(

كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   
رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املصردات األساسية

نظرة عامة الدرس 118

1. يقول املعلم ما يلي: لقد بذلتم جهًدا كبيًرا في كتابة أسئلة مراجعة للرياضيات للعبتكم. ستحتاجون أيًضا إلى إنشاء لوحة 
لعب لهذه اللعبة. ستساعدنا لوحة اللعب على حتقيق هدف التعلم اليوم فيما يتعلق مبراجعة املساحة واحمليط. انتقلوا إلى 

صفحة الدرس 118: "التطبيق"، في كتاب التلميذ وانظروا إلى لوحة اللعب في قسم التدريب اجلماعي. ارفعوا أيديكم إلخباري 
ببعض األشياء التي تالحظونها عن لوحة اللعب.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة جزئية "التطبيق" والنظر إلى منوذج لوحة اللعب في قسم التدريب اجلماعي. ثم 
يرفعون أيديهم للتطّوع ومشاركة أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: ستصممون لوحة لعب للعبة مراجعة منهج الرياضيات للصف الثالث االبتدائي. وسترسمون أشكااًل شبيهة 
باألشكال املوجودة على الشبكة هذه لتكوين مسار للعبتكم. انظروا إلى الشكل رقم 1. ما مساحة هذا الشكل؟ ارفعوا أيديكم عندما 

تعرفون اإلجابة.

7
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اإلرشادات: هذا مثال للوحة لعب. أوجد مساحة الشكل الهندسي رقم 1 ومحيطه.

الدرس 118: التطبيق

تدريب جماعي 

احمليط )سم(املساحة )سم مربع( رقم الشكل الهندسي

1

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقوم التالميذ مبا يلي: إيجاد مساحة الشكل رقم 1. ويرفعون أيديهم للتطّوع مبشاركة إجابات.

يقوم املعلم مبا يلي: يكرر العملية نصسها إليجاد محيط الشكل رقم 1. ويطلب من التالميذ كتابة كال القياسني في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة مساحة الشكل رقم 1 ومحيطه.

2. يقول املعلم ما يلي: عملكم اليوم هو تصميم لوحة لعب وتزيينها.

يقوم املعلم مبا يلي: الصت انتباه التالميذ إلى قسم العمل الصردي من صصحة جزئية "التطبيق"، وراجع إرشادات لوحة اللعبة في كتاب 
التلميذ معهم. احرص على اإلجابة عن أي أسئلة لدى التالميذ تتعلق بطريقة إنشاء لوحة اللعب. ثم وزع أوراق الرسم البياني )الشبكة( وأي 

أدوات قد يحتاجون إليها، واطلب منهم البدء في العمل. شجع التالميذ الذين ينتهون مبكًرا على محاولة حل مسائل "التحدي".

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مبصردهم إلنشاء لوحات لعب باتباع اإلرشادات الواردة في كتاب التلميذ. ميكن للتالميذ الذين 
انتهوا مبكًرا احملاولة في مسائل "التحدي".

يقوم املعلم مبا يلي: التجول ومالحظة التالميذ وهم يعملون. تقدمي املساعدة عند احلاجة.

مالحظة للمعلم: إذا متّكن أي تلميذ من محاولة حل اجلزء اخلاص باحمليط من مسألة التحدي، فخصص وقًتا للتحدث معه عن حله. وناقشه 
في سبب عدم إمكانية جمع جميع احمليطات إليجاد احمليط الكلي لبعض األشكال التي تشترك في بعض أضالعها. قد ال يكون هذا واضًحا 

. لبعض التالميذ في هذه املرحلة، وال بأس في ذلك طاملا أن املسألة مسألة حتدٍّ

يقوم املعلم مبا يلي: استخدم إشارة جذب االنتباه في نهاية جزئية "تعلّم". اطلب من التالميذ االحتصاظ بلوحات اللعب أو إعطاءك إياها 
لتحتصظ بها حتى درس الرياضيات التالي.

1. يقوم املعلم مبا يلي: وّزع بطاقات املالحظات على التالميذ. وذّكرهم بكتابة أسمائهم على البطاقات. وذّكرهم بأنهم سينشئون بطاقات 
حتتوي على أسئلة أو مسائل ملراجعة املهارات واملصاهيم التي تعلموها في الصف الثالث االبتدائي. على التالميذ إنشاء ثالث بطاقات عن 

املساحة واحمليط. ثم كتابة اإلجابات على الوجه اخللصي للبطاقات.

يتجول املعلم أثناء عمل التالميذ كي يقدم املساعدة عند احلاجة.

يقوم التالميذ مبا يلي: قضاء وقت جزئية "تأّمل" في العمل على إعداد بطاقات اللعب.

يقوم املعلم مبا يلي: في نهاية درس الرياضيات، يطلب من التالميذ االحتصاظ ببطاقات اللعب.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في إنشاء لوحات ألعابكم اليوم. وستلعبون لعبتكم خالل درس الرياضيات التالي.

تأّمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقول املعلم ما يلي: اليوم، في جزئية "اربط"، ستراجعون بطاقات لعبكم وتتحققون من عملكم. هذا هو الوقت املخصص إلجراء اإلرشادات

أي تغييرات قد حتتاجون إلى إجرائها، والتحقق من صحة إجاباتكم املكتوبة على الوجه اخللفي لبطاقاتكم، والتحقق من أن 
أسماءكم مكتوبة على الوجه األمامي لها، وإنشاء أي بطاقات إضافية قد حتتاجون إليها لهذه اللعبة. ُيرجى إخراج بطاقاتكم 

والبدء. ارفعوا أيديكم إذا كنتم بحاجة إلى املساعدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحقق من إجاباتهم وإضافة بطاقات إلى اللعبة إن أرادوا.

يقوم املعلم مبا يلي: جتول في الصصل والحظ عمل التالميذ. وحتقق ملعرفة ما إذا كتبوا إجاباتهم بشكل صحيح على الوجه اخللصي لكل 
بطاقة. إذا احتاج الكثير من التالميذ إلى املساعدة، فضع في احلسبان إرسالهم إلى صديق يتقن احملتوى الذي يحتاجون إلى املساعدة فيه. 

وّزع بطاقات إضافية على التالميذ الذين يطلبونها.

املواد

في درس اليوم، يلعب التالميذ اللعبة التي أنشأوها. 
تسمح لهم اللعبة مبراجعة مهارات الرياضيات ومصاهيمها 

التي تعلّموها في الصف الثالث االبتدائي. ويختتمون 
الدرس بتأمل اجلوانب الناجحة في اللعبة، واجلوانب التي 

حتتاج إلى حتسني.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
مراجعة مهارات الرياضيات للصف الثالث   

االبتدائي ومصاهيمها.
حتديد اجلوانب الناجحة من األلعاب واجلوانب   

التي حتتاج إلى حتسني.

أحضر عناصر ميكن للتالميذ استخدامها كقطع   
لعب. سيحتاج كل تلميذ إلى قطعة لعب واحدة 

مختلصة عن قطعة لعب زميله.

مراجعة املصردات السابقة عند احلاجة.

بطاقات اللعب التي أنشأها التالميذ.  
لوحات األلعاب التي أنشأها   

التالميذ.
ِقطع لعب )واحدة لكل تلميذ(  
بطاقات مالحظات إضافية )للتالميذ   

الذين يحتاجون إليها(

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املصردات األساسية

نظرة عامة الدرس 119

1. يقول املعلم ما يلي: هدف التعّلم اليوم هو مراجعة جميع املهارات التي تعلمتموها في الصف الثالث االبتدائي من خالل 
ممارسة كل منكم لعبته مع اآلخر. فعندما تلعبون أنتم وزمالؤكم لعبتكم، عليكم البدء بالشكل املكتوب عليه رقم 1. وعلى 

زمالئكم طرح سؤال مراجعة عليكم من البطاقات التي أنشأوها. وإذا أجبتم إجابة صحيحة عن سؤال املراجعة، فعليكما االنتقال 
إلى الشكل رقم 2، ثم يأتي دور زميلكم. فتسألوا زمالئكم سؤااًل من مجموعة بطاقاتكم. ومن ال يجيب عن أحد األسئلة إجابة 

صحيحة، ال يتحرك. هل لديكم أسئلة عن طريقة لعب اللعبة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح سؤال عن طريقة لعب اللعبة.

يقوم املعلم مبا يلي: وّضح للتالميذ طريقة لعب اللعبة. يوّفر هذا التوضيح عليك الوقت الحًقا عندما يبدأون لعب اللعبة مع زمالئهم.

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: في النصف األول من جزئية "تعّلم"، ستلعبون على لوحة لعبة أحد زمالئكم. وفي منتصف الدرس، سأطلب 
منكم التبديل ولعب اللعبة على لوحة الزميل اآلخر. رمبا ال تنهون اللوحة األولى بالكامل، ولكن هذه الطريقة متنحكم فرصة 

استخدام كلتا لوحتي اللعب. وإذا انتهيتم مبكًرا من اللعب على لوحة لعب الزميل األول، فبإمكانكم تبديل اللوحات واللعب على 
 لوحة الزميل اآلخر. لنستخدم أسلوب رفع األيدي، تكوين مجموعات ثنائية للعثور على زميل.

 ستحتاجون إلى لوحة لعبتكم، وكتاب الرياضيات للتلميذ، وقلم رصاص، وبطاقات اللعب.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام أسلوب رفع األيدي، تكوين ثنائيات للعثور على زميل.

 أخذ لوحات اللعب، وكتب التالميذ، وأقالم الرصاص، وبطاقات اللعب واجللوس مع زميل.

2. يقوم املعلم مبا يلي: مبجرد أن يجلس التالميذ مع زمالئهم، يعطي كاًل منهم قطعة لعب. ويتأكد من أن كل زميلني ليس معهما قطعة 
اللعب نصسها. بعد ذلك، يطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صصحة الدرس 119: التطبيق. ميكن للتالميذ استخدام املكان 

اخملصص للحل إذا احتاجوا إلى أوراق حلل أي مسائل مراجعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "التطبيق".

يقول املعلم ما يلي: ابدأوا اللعب.

يقوم التالميذ مبا يلي: لعب لعبة املراجعة على إحدى لوحتي الزميلني.

يقوم املعلم مبا يلي: جتول في الصصل والحظ التالميذ وهم يلعبون لعبتهم. وإذا رأيت أن بعض الزمالء يصعلون شيًئا جيًدا بشكل استثنائي، 
كمساعدة بعضهم البعض أو استخدام كتب التالميذ لتوضيح حلولهم، فعليك استخدام إشارة جذب االنتباه إليقاف الصصل مؤقًتا ولصت 

االنتباه إلى أولئك الزمالء. وبعد انقضاء منتصف الوقت اخملصص جلزئية "تعلّم"، استخدم إشارة جذب االنتباه واطلب من الزمالء تبديل 
لوحة اللعب. )عليهم البدء من اخلانة رقم 1 مجدًدا(.

يقوم التالميذ مبا يلي: يلعبون على لوحة لعب الزميل اآلخر. ويساعدون زمالءهم على حل املسائل الصعبة. ويستخدمون كتاب 
التلميذ حلل املسائل عند اللزوم.

يقوم املعلم مبا يلي: في نهاية جزئية "تعلّم"، اطلب من التالميذ العودة إلى مقاعدهم. واجمع جميع قطع اللعب واطلب منهم االحتصاظ 
باللوحات والبطاقات.

يقول املعلم ما يلي: لقد كان من املمتع جًدا مشاهدتكم وأنتم تلعبون ألعابكم التي صممتموها بأنفسكم وتقرأون األسئلة التي 
كتبتموها. أنا فخور جًدا بكم وبعملكم اجلاد. احتفظوا بكتاب التلميذ أمامكم جلزئية "تأّمل".
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اإلرشادات: استخدم املستطيل التالي إذا احتجت إلى مساحة حلل املسائل الواردة في لعبة زميلك.

الدرس 119: التطبيق

1. يقول املعلم ما يلي: ُيعد التفكير في اجلوانب اجليدة واجلوانب التي تودون حتسينها في املرة القادمة جزًءا من مهارة التفكير 
مثل عاِلم الرياضيات . كما يساعد علماُء الرياضيات اجليدون اآلخرين في عملهم. في جزئية "تأّمل" لهذا اليوم، أريدكم أن تفكروا 

في اجلوانب اجليدة التي قمتم بها اليوم واجلوانب التي ميكن حتسينها. الرجاء، انتقلوا إلى الصفحة 119: كراس الرياضيات، 
وأجيبوا عن األسئلة املوجودة في الصفحة. سنشارك بعض هذه اجلوانب مع الفصل بعد منحكم وقًتا للتفكير والكتابة مبفردكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة كراس الرياضيات. اإلجابة عن أسئلة التأّمل األربعة عن األلعاب.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد مضي 4 دقائق تقريًبا، يطلب من التالميذ مشاركة أفكارهم عن اللعبة التي لعبوها.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشارك التالميذ الذين اختارهم املعلم مالحظاتهم مع الصصل.

يقول املعلم ما يلي: حيوا أنفسكم على عملكم الرائع اليوم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يصتخرون بعملهم وُيحيُّون أنصسهم.
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اإلرشادات: اقرأ األسئلة، ثم اكتب إجابتك في املكان املخصص لكل سؤال.

الدرس 119: كراس الرياضيات

ما األجزاء التي كانت ناجحة في لعبتك؟ وما االستراتيجية التي ساعدتك؟

كيف ميكنك حتسني لعبتك؟ 

ما األجزاء التي كانت ناجحة في لعبة زميلك؟ 

كيف ميكن لزميلك حتسني لعبته؟ 

تأّمل )5 إلى 10 دقائق(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ فتح كتب الرياضيات للتلميذ على صصحة الدرس 120: "اربط" وقراءة اإلرشادات. وأخبر التالميذ اإلرشادات

أنه ستكون لديهم 5 دقائق إلكمال أكبر عدٍد ممكٍن من املسائل. وعليهم وضع أقالم الرصاص على الطاولة على الصور عندما تخبرهم بأن 
يتوقصوا عن العمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "اربط" والعمل مبصردهم إلكمال مسائل املراجعة.

يقوم املعلم مبا يلي: في نهاية جزئية "اربط"، استخدم إشارة جذب االنتباه وراجع اإلجابات مع التالميذ. واطلب من بعض التالميذ 
مشاركة تأمالتهم عن املسائل التي ما زالت صعبة عليهم. شجع التالميذ على مشاركة االستراتيجيات املصيدة مع بعضهم البعض.

يقول املعلم ما يلي: كانت جزئية "اربط" لهذا اليوم مراجعة للعمليات األربع جميًعا. وخالل جزئية "تعّلم"، عليكم التفكير في كل 
ما تعلمتموه خالل هذا العام في مادة الرياضيات.
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اإلرشادات: حل أكبر عدد ممكن من املسائل في 5 دقائق. وانتبه إلى رموز العمليات. إذا انتهيت قبل أن يعلن معلمك نهاية الوقت، فتحقق 
من حّلك. بعد ذلك، ضع دائرة حول املسائل السهلة ومربًعا حول املسائل الصعبة.

الدرس 120: اربط

= 3 × 7= 2 + 7= 9 – 10= 3 ÷ 18

= 12 + 3= 6 × 4= 6 ÷ 36= 5 – 7

= 12 × 5= 4 – 6= 9 ÷ 81= 2 + 6

= 11 × 4= 7 ÷ 49= 3 × 6= 2 – 8

= 2 × 3= 1 – 9= 7 × 7 = 4 ÷ 8

 = 10 + 2 = 4 – 5= 2 ÷ 12= 10 + 0

 = 6 × 11 = 4 – 6 = 1 + 2= 3 × 3

 = 9 × 9 = 7 – 9 = 9 + 5= 1 × 1

 = 4 × 3 = 5 – 8 = 5 – 10= 5 × 10

 = 2 ÷ 10 = 3 × 9 = 5 ÷ 20= 8 × 5

املواد

يراجع التالميذ في هذا الدرس كل ما أجنزوه على مدار 
السنة الدراسية ويتأملونه. ويكتبون املهارات اجلديدة التي 

تعلموها، ويحددون مدى إتقانهم لكل منها، ويصممون 
طرًقا للتدريب ومواصلة التعلّم خالل الصيف أثناء 

استعدادهم للصف الرابع االبتدائي. وأخيًرا، يتأمل 
التالميذ ممارساتهم بصصتهم متعلمني منذ بداية العام إلى 

نهايته، ويرسمون صوًرا ذاتية توضح منوهم وتطورهم.

سيقوم التالميذ مبا يلي:
إنشاء خطة شخصية للتعلّم في الصيف.  
ل منوهم وتطورهم بصصتهم علماء رياضيات    تأمُّ

في الصف الثالث االبتدائي.

ال حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

مراجعة املصردات السابقة عند احلاجة.

أقالم تلوين أو أقالم رصاص ملونة  
كتاب الرياضيات للتلميذ وقلم   

رصاص

أهداف التعُلّمنظرة عامة على الدرس

حتضير املعلم للدرس

املصردات األساسية

نظرة عامة الدرس 120

1. يقول املعلم ما يلي: لقد أنشأمت خالل دروس الرياضيات األخيرة ألعاًبا بأنفسكم ملساعدتكم على مراجعة بعض األشياء التي 
م  ألنفسكم خالل  تعلمتموها في هذا العام بصفتكم علماء رياضيات في الصف الثالث االبتدائي. الهدف اليوم هو إعداد خطة تعلُّ

الصيف بناءً على ما تعلمتموه وما ال زلتم بحاجة إلى دراسته والتدريب عليه. لنبدأ بوضع قائمة باملهارات التي تعلمتموها في 
الصف الثالث االبتدائي. انتقلوا إلى صفحة الدرس 120: "التطبيق" واقرأوا اإلرشادات بأنفسكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة "التطبيق" وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقول املعلم ما يلي: يوجد في اجلدول عمود مخصص لتكتبوا مهارات الرياضيات التي تعلمناها في الصف الثالث االبتدائي. 
التفتوا وحتدثوا إلى زمالئكم املجاورين واعرفوا عدد املهارات املختلفة التي ميكنكم التفكير فيها ثم كتابتها في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع الزمالء لكتابة مهارات الرياضيات التي تعلموها في الصف الثالث االبتدائي. 

يقوم املعلم مبا يلي: يعطي التالميذ 5 إلى 7 دقائق لكتابة قوائم بأفكارهم. ثم يستخدم عصّي األسماء للطلب من بعض التالميذ مشاركة  الصف الثالث االبتدائي 224

اإلرشادات: أنشئ قائمة مبهارات الرياضيات التي تعلمتها في الصف الثالث االبتدائي. ثم ضع دائرة حول اجتاه اإلبهام الذي يصف بالضبط 
فهمك لكل مهارة. وأخيًرا، حّدد طرًقا ميكنك استخدامها خالل إجازة الصيف للتدريب على املهارات التي ميثلها "وضع اإلبهام إلى اجلانب" 

و"وضع اإلبهام إلى أسفل" واكتبها في هذا اجلدول.

الدرس 120: التطبيق

طرق التدريبفهمي للمهارةاملهارة التي تعلّمُتها

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(
اإلرشادات
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اربط )10 إلى 15 دقيقة(

تعلّم )من 35 إلى 45 دقيقة(

إجاباتهم. يسجل املهارات على السبورة، ويترك مساحة إلضافة طريقة التدريب على كل مهارة. ويحدد املهارات التي لم يكتبها التالميذ 
إلضافتها إلى اجلداول. ويسمح للتالميذ مبواصلة اإلضافة إلى القوائم. ميكن أن تتضمن بعض املهارات )على سبيل املثال ال احلصر( ما 

يلي:

القيمة املكانية  
التمثيل البياني بالنقاط  
مقارنة الكسور  
رسم مناذج الكسور  
الكسور على خط األعداد  
الكسور املتكافئة  
اجلمع  
الطرح  
حل املسائل الكالمية  
استخدام املصصوفات  
احمليط  
املساحة  
التمثيل البياني  
قراءة الوقت  
قياس الطول والكتلة واحلجم  
الضرب  
القسمة  
استخدام "أكبر من" و"أصغر من"  
ترتيب األعداد  

2. يقول املعلم ما يلي: لدينا قائمة طويلة. فقد تعلمتم الكثير خالل هذا العام. واآلن، لننظر إلى العمود الثاني في كتاب 
التلميذ. رجاًء، ضعوا دائرة على اجتاه اإلبهام الذي يصف بالضبط شعوركم عن فهمكم لكل مهارة.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة على اجتاه اإلبهام لكل مهارة مدرجة في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: منح الطالب دقيقة إلى دقيقتني إلجناز العمل.

3. يقول املعلم ما يلي: العمود األخير بعنوان "طرق التدريب ". لنمارس العصف الذهني كي نعّد مًعا قائمة باألشياء التي ميكنكم 
كتابتها في هذا العمود. اختاروا مهارة من قائمتنا وأعطونا استراتيجية للتدريب على املهارة وحتسني قدرتنا.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار عّدة تالميذ ملشاركة أفكارهم وكتابتها على السبورة. ميكن للتالميذ التدريب على العديد من هذه املهارات بلعب 
ألعاب في املنزل مع عائالتهم. وميكن أن تتضمن األفكار اإلضافية )على سبيل املثال ال احلصر(:

لعب ألعاب ببطاقات األعداد )ميكن إعطاؤها للطالب ليأخذوها إلى املنزل في نهاية الصصل(.  
إعداد بطاقات حقائق الضرب.  
البحث عن متثيالت بيانية أو إنشاؤها.  
أخذ كتب التلميذ إلى املنزل والطلب من أحد الوالدين أو األشقاء أو األصدقاء كتابة بعض املسائل على ورقة منصصلة وإعادة حل   

املسائل.
لعب ألعاب تعلّمها التالميذ وراجعوها خالل جزئية "اربط"، مبا في ذلك:  

لعبة لغز الضرب  
رمي حجر النرد ورسم املصصوفات  
توزيع عناصر العّد  
لغز املسائل الكالمية  
لعبة "معركة األعداد"  
العّد بالقصز  

امنح التالميذ وقًتا لكتابة بعض االستراتيجيات لتعلّم املهارات التي وضعوا لها دائرة على اجتاه اإلبهام إلى األسصل أو إلى اجلانب.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة استراتيجيات للتدريب.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدم إشارة جذب االنتباه في نهاية جزئية "تعلّم". وأخبر التالميذ أن بإمكانهم مواصلة اإلضافة إلى قائمة "طرق 
التدريب" إذا فكروا في استراتيجيات تدريب جديدة. اطلب منهم االحتصاظ بكتب التالميذ جلزئية "تأّمل".
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تأّمل )5 إلى 10 دقائق(
1. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ االنتقال إلى صصحة الدرس 120: كراس الرياضيات.اإلرشادات

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صصحة كراس الرياضيات.

ل" لهذا اليوم مختلفة قلياًل عن اجلزئيات التي درسناها في املاضي. أوّد أن تعودوا بذاكرتكم إلى  يقول املعلم ما يلي: جزئية "تأمَّ
بداية الصف الثالث االبتدائي. فّكروا في أنفسكم كعلماء رياضيات ومتعلمني في بداية العام الدراسي. ماذا كان شعوركم جتاه مادة 

الرياضيات؟ وما رأيكم فيما تعلمتموه وفي وقدراتكم الرياضية؟

يقوم التالميذ مبا يلي: التصكير بهدوء في قدراتهم الرياضية ووجهات نظرهم في بداية الصف الثالث االبتدائي.

يقوم املعلم مبا يلي: استعادة انتباه الطالب بعد دقيقة واحدة.

2. يقول املعلم ما يلي: اآلن، أريدكم أن تفكروا في السنة الدراسية حتى اليوم. كيف تغيرمت بصفتكم علماء رياضيات؟ كيف تغيرمت 
بصفتكم متعلمني؟ هل تغيرت مشاعركم جتاه الرياضيات؟ هل تعتقدون أن قدراتكم على التعّلم وإجناز العمليات الرياضية قد 
تغيرت؟ قد حتتاجون أيًضا إلى التفكير في مخطط "التفكير مثل عاِلم الرياضيات". هل تعلمتم املثابرة؟ هل تعلمتم استخدام 

األدوات كعاِلم الرياضيات؟ هل تعلمتم رسم مناذج تساعدكم على حل املسائل؟

يقوم التالميذ مبا يلي: التصكير بهدوء في قدراتهم الرياضية ووجهات نظرهم بنهاية الصف الثالث االبتدائي.

يقوم املعلم مبا يلي: استعادة انتباه الطالب مجدًدا بعد دقيقة واحدة.

3. يقول املعلم ما يلي: عليكم رسم صورتني في كتاب التلميذ. صورة ذاتية متثلكم في بداية العام، وصورة ذاتية متثلكم اليوم. 
ينبغي أن توضح الصورتان الذاتيتان كيف تغيرمت بصفتكم علماء رياضيات ومتعلمني من بداية الصف الثالث االبتدائي وحتى 

اليوم. ميكنكم أيًضا استخدام كلمات وأعداد في صوركم الذاتية.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل في كتب التالميذ لرسم صورتني ذاتيتني توضحان تطورهم بصصتهم علماء رياضيات ومتعلمني 
على مدار الصف الثالث االبتدائي.

4. يقوم املعلم مبا يلي: عندما تتبقى 3 دقائق من جزئية "تعلّم"، يصصق مرة واحدة لإلشارة ببدء نشاط جولة في املعرض. ويعطي 
التالميذ بضع دقائق للتجول واالطالع على الصور الذاتية لبعضهم البعض. يصّصق مّرتني ثم يختار بعض التالميذ للثناء على بعضهم وطرح 

األسئلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في نشاط جولة في املعرض. ويثنون على زمالئهم ويطرحون أسئلة عن الصور.

يقول املعلم ما يلي: عليكم أن تشعروا جميًعا بالفخر بكل العمل الذي أجنزمتوه على مدار العام. لقد تطورمت حًقا كعلماء 
رياضيات. اخلطوة التالية التي عليكم القيام بها بأنفسكم هي العثور على طرق للتدريب على مهاراتكم كي تستعدوا للصف الرابع 

االبتدائي. أحسنتم. حّيوا بعضكم البعض بشدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتية بعضهم البعض لتهنئة بعضهم على عملهم اجلاد.

الصف الثالث االبتدائي 226

اإلرشادات: تأّمل تطور تفكيرك وتغّيره بصفتك عالم رياضيات ومتعلًما في الصف الثالث االبتدائي. ارسم صورة لنفسك متثلك في بداية العام 
وأخرى متثلك في نهاية العام. يجب أن تعّبر الصورتان عن كيفية تطور تفكيرك وتغيره بصفتك عالم رياضيات ومتعلًما. ميكنك إضافة كلمات 

وأرقام إلى صورتيك للتعبير عن أفكارك.

الدرس 120: كراس الرياضيات

صورتي في بداية العام



  

موارد التلميذ  
 

 



شبكة قياس ١ سم  
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مناذج الدوائر  
 

 



  بطاقات لعبة الكسور
 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل?  أ.
 
 

 
 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء غير املظلل?ب.
 

 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل?ج.

 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل? د.
 

 
 
 
 
 

 
 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل? هـ.
 

 
 

ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل? و.

 
 



 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء غير املظلل? ز.

 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل? ح.
 

 
 
 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء غير املظلل?ط. 

 
 

 ما الكسر الذي يعبر عن اجلزء املظلل? ي.
 

 

ا على األقل لهذا الكسر. ك. ا واحدًـ  ارسم منوذجًـ

 
 
 

 
 

ا على األقل لهذا الكسر. ل. ا واحدًـ   ارسم منوذجًـ
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٦



ا على األقل لهذا الكسر. م. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
  

 
 

 
 
 
 

 
 

ا على األقل لهذا الكسر.ن. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
  

 
 
 

 
 

ا على األقل لهذا الكسر.س. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
 

 
 
 
 

 

ا على األقل لهذا الكسر.ع. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ا على األقل لهذا الكسر. ف. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
  

 
 
 
 

 

ا على األقل لهذا الكسر. ص. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
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ا على األقل لهذا الكسر. ق. ا واحدًـ ارسم منوذجًـ
  

 
 
 
 

 

ا على األقل لهذا الكسر. ر. ا واحدًـ  ارسم منوذجًـ
 

 
 
 
 

 

 

 

٧
٨

٥
٦



   بطاقات مطابقة الكسور (4 مجموعات)
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مناذج الكسور - دوائر التلميذ  



مناذج الكسور - شرائط التلميذ  
 
 

  

   

    

      

 
 
 
 

       

 



مناذج الكسور - دوائر املعلم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  



  
  



  



مناذج الكسور - شرائط املعلم  
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مناذج الكسور من ١٢ - شرائط  التلميذ   
 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

       

 



مناذج الكسور من ١٢ - شرائط  التلميذ   
 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 
 



مناذج الكســور من ١٢ - شــرائط  املعلم   
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